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VAJA 

115  gasilcev  se  je 
spopadlo  z  

velikim  požarom

POLJE OB SOTLI
Srečanje  starejših 

generacij 

ŠPORT 
Zmagi   

nogometašev,  
poraza  

košarkarjev 

ZIMA 
Pravijo,  da  so  

pripravljeni  
na  sneg

REPORTAŽA 
MLADO VINO PO  
PRIČAKOVANJIH  

ODLIČNO

LOKALNE VOLITVE –  KAMPANJA SE KONČUJE, V NEDELJO ODLOČITEV
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Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje,  
št. 1147 - 16. NOVEMBER 2018 
cena 1,70 EUR

Natisnili smo 
11.000 
izvodov

LOKALNE VOLITVE –  KAMPANJA SE KONČUJE, V NEDELJO ODLOČITEV
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  VOC CELJE 

Pripravljeni na zimsko sezono
V podjetju VOC Celje zaključujejo 
s pripravami na zimsko vzdrževal-
no sezono. Od 15. novembra do 15. 
marca bodo skrbeli za 2012 kilo-
metrov državnih in lokalnih cest v 
celjski in koroški regiji. 
 » Tekst in foto: Jože Strniša

Kot so povedali na novinarski konferenci, 
bo v zimski vzdrževalni službi sodelovalo 
312 zaposlenih, ki bodo razporejeni v 143 
plužnih enot v 11 cestno-vzdrževalnih bazah. 
Za zimsko sezono 2018/2019 so pripravili 
12.000 ton peska, 10.000 ton soli in 30.000 
litrov magnezijevega klorida za moker posip 
cest. VOC Celje sicer zaključuje z letošnjo 
gradbeno sezono, v kateri so povečali obseg 
obnovitve cestišč s hladno reciklažo in grad-
njo zahtevnejših objektov, kot so mostovi.
Zadovoljni z gradbeno sezono 

Letošnja gradbena sezona je podjetju VOC 
Celje prinesla nekatere nove posle, predvsem 
zaradi vlaganj v tehnologijo. Lani so namreč 
kupili stroj za hladno reciklažo, s katerim ob-
navljajo vozišča in po tem postopku je bilo 
letos zelo veliko povpraševanja: »Čeprav se 
je v okviru koncesije zmanjšal obseg naročil 
za obnovo cestnih površin, smo po drugi strani 
prav zaradi naložbe v okolju prijaznejšo teh-
nologijo na državnih razpisih uspeli pridobiti 
zelo veliko projektov, ki so še lani sodili v re-
dno koncesijsko dejavnost,« je pojasnil direk-
tor podjetja VOC Celje Roman Moškotevc. 
»Prav tako smo letos zaključili nekatere, že 
lani začete infrastrukturne projekte, predvsem 
mostove, nekaj smo jih pridobili na novo,« še 
dodaja Moškotevc.

Pogosto težave s tovornjaki 
VOC Celje že četrto leto, v okviru 7-letne 

pogodbe z državo, izvaja vzdrževanje držav-
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Uvodnik

Piše: Jože Strniša,Piše: Jože Strniša,

 IZKORISTIMO 
MOŽNOST 
ODLOČANJA
V nedeljo bodo torej v naši državi 

sedme volitve v lokalnih skupno-
stih, izbirali bomo župane, občinske in 
krajevne svete. Ob vprašanju, kdo bo 
dobil zaupanje, je zelo pomembno še 
drugo, koliko nas bo odločalo. 

Naše območje namreč velja za tisto, 
kjer je volilna udeležba zelo nizka, 

praviloma svoj glas na državnozbor-
skih in lokalnih volitvah svojo ustavno 
pravico izkoristi manj kot polovica 
upravičencev. Odgovorov na vpraša-
nje, zakaj je tako, je verjetno precej, 
bojim pa se, da je rešitev, kako več lju-
di pripeljati na volišče, precej manj. 
Očitno je med nami še vedno preveč 
prisoten spomin na nekdanjo sociali-
stično ureditev, ko je iti na volitve bilo 
skoraj obvezno. Zato sedaj, ko je to 
prostovoljno, marsikdo pač raje ostane 
doma. Glede na vse slabe stvari, za 
katere so odgovorni politiki, predvsem 
na državni ravni, politika zanima vse 
manj ljudi. Ljudje si pač rečejo, vsi so 
enaki, zakaj bi jih podpiral. 

Seveda temu še zdaleč ni tako. Na 
volitvah, še posebej lokalnih, šteje 

dobesedno vsak glas in za večino ob-
čin našega območja, razen Podčetrtka, 
velja, da imajo občani veliko izbiro. Iz-
biro odločiti, kako se bo živelo v občini 
v prihodnje, kandidatke in kandidati za 
župane pač ponujajo precej različne 
koncepte razvoja. Ob tem spoznanju 
nam ne bi smelo biti vseeno, kdo bo o 
prihodnosti odločal namesto nas.

Kako pomembno je, kdo vodi obči-
no, je letos očitno spoznalo veliko 

različnih interesnih skupin, zato tudi 
precej kandidatov v nekaterih občinah 
(Rogatec, Šmarje pri Jelšah) ali pa 
precejšnje nasprotovanje obstoječim 
županom v drugih.

Torej izbira je, zato na volitve in od-
ločite.

odgovorni
urednik
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»Avtorski projekt je nastajal vec let. Gre za 
obuditev pomenljivega lika naše preteklosti, koz-

janskega Robina Hooda, ki se je med ljudmi ohranil 
tudi zato, ker je bogatim jemal in naropano blago 

delil revežem. Guzeja je v literarnih delih upo-
dobilo vec avtorjev, tokrat pa bo njegov lik prvic 

zaživel tudi v glasbeno-gledališkem žanru.«

SPLETNA ANKETA
NOVO 

VPRAŠANJE:

www.novice.si

  VOC CELJE 

Pripravljeni na zimsko sezono
ZNANI PRAVIJO

                                    Kakšen je vaš tradicionalni 
zajtrk?

Francka Javršek,
pred sednica društva:

„Zelo podpiram tradicionalni slo-
venski zajtrk, saj je res zd    rav. Tudi 
sama si običajno privoščim nekaj 

podobnega, belo kavo, kruh z mas-
lom ter medom ali marmelado.''

Jože Počivavšek,
čebelar:

„Zajtrk, kot ga bodo otrokom 
postregli danes (med in maslo), si 
jaz privoščim skoraj vsak dan – z 

mojim domačim medom in maslom, 
na kruhu moje žene. Takšen zajtrk 

želim vsem. Zelo vesel sem, da mladi 
slovenski rod navajamo na hrano 
nabrano iz narave in da imamo k 
njim tudi čebelarji odprta vrata in 
jim lahko predstavimo svoje pos-

lanstvo in delo.“

Cvetka Koražija,
predsednica društva:

„Zelo podpiram tradicionalni slo-
venski zajtrk, ki je za otroke zelo 

zdrav. Priporočila bi ga tudi najstni-
kom namesto nezdravih kupljenih 
maslenih pekovskih izdelkov. Po-
doben zajtrk, kot je tradicionalen, 
si običajno privoščim tudi sama – 

največkrat domači kruh z maslom in 
marmelado ali medom ali kosmiče z 
jabolkom, zraven pa pšenično belo 

kavo.“

Martin Druškovič, vodja KPD Kostrivnica 

»Avtorski projekt je nastajal vec let. Gre za 
obuditev pomenljivega lika naše preteklosti, koz-

janskega Robina Hooda, ki se je med ljudmi ohranil 
tudi zato, ker je bogatim jemal in naropano blago 

delil revežem. Guzeja je v literarnih delih upo-
dobilo vec avtorjev, tokrat pa bo njegov lik prvic 

zaživel tudi v glasbeno-gledališkem žanru.«

Martin Druškovič, vodja KPD Kostrivnica 

5

nih cest. Čez leto tako skrbijo za 1502 
kilometrov državnih in občinskih cest 
v celjski in koroški regiji, pozimi pa se 
obseg poveča. »V letošnji zimski sezoni 
bomo skrbeli za 2012 kilometrov cest, 
saj že obstoječim v tem delu leta doda-
mo zimsko vzdrževanje v občinah Celje, 
Kozje, Štore, Podčetrtek, Šmarje pri Jel-
šah in Vojnik, pri čemer je slednja obči-
na na novo vključena v našo vzdrževalno 
mrežo,« pojasnjuje svetovalec direktorja 
na VOC-u Celje Bogdan Kočevar. 

V zimski sezoni pri VOC-u Celje sicer 
opozarjajo na odgovorno ravnanje voz-
nikov v prihodnjih mesecih: »Od včeraj 
je obvezna zimska oprema, a žal opa-
žamo, da mnogi vozniki tovornih vozil 
in vlačilcev tega ne spoštujejo,« opaža 
Kočevar. Pri tem dodaja, da se težave 
lahko pojavijo na nagnjenih delih cestišč, 
kjer pa so že lani pred sneženjem cestno 
površino posipavali s peskom: »S posipa-
vanjem pred sneženjem bomo nadaljeva-
li tudi letos, saj se je pristop izkazal za 
učinkovitega. Preprečuje zdrse tovornih 
vozil pri majhnih količinah snega na 
vozišču, ko se praviloma tovorna vozila 
še ne izločajo ali pa se jim namestitev 
verig ne zdi potrebna,« še dodaja Bog-
dan Kočevar. 

V VOC-u poudarjajo, da v sklopu zim-
ske vzdrževalne službe pluženje poteka 
po določenem protokolu in prioritetni 
listi, kar določi Direkcija za infrastruk-
turo. Takoj, ko začne snežiti, ekipe ceste 
posipavajo, ko pa zapade 10 centime-
trov snega ali je sneženje ponehalo že pri 
manj centimetrih, pa je čas za pluženje. 
Kljub obsežni ekipi pa ne morejo urediti 
vseh cest hkrati, zato voznike prosijo za 
strpnost. Poudarjajo še, da niso odgovor-
ni za razmere na vseh cestah v celjski 
in koroški regiji, saj za mnoge občinske 
skrbijo lokalni vzdrževalci.

2012 km državnih cest vzdržuje 
VOC Celje v zimskem času

312 zaposlenih delavcev imajo 
pri zimskem vzdrževanju cest

10 cm snega mora zapasti,
 da začnejo plužiti

312 

obuditev pomenljivega lika naše preteklosti, koz-
janskega Robina Hooda, ki se je med ljudmi ohranil 

tudi zato, ker je bogatim jemal in naropano blago 

dobilo vec avtorjev, tokrat pa bo njegov lik prvic 

janskega Robina Hooda, ki se je med ljudmi ohranil 
Se boste udeležili 

volitev?
Ste 

pospravili 
sveče z 

grobov?

Bogdan Kočevar, Roman Moškotevc in Damjan Maček.
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  BLAGOVNA ZNAMKA SOŽITJE 
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V sklopu Praznika 
kozjanskega jabolka 
so OŠ Kozje, Domačiji 
Hernavs - Herbalija in 
Kmetiji Videc podelili 
pravico rabe blagovne 
znamke Sožitje – Koz-
janski park.
 » Tekst in foto: Karmen Cvirn

  BLAGOVNA ZNAMKA SOŽITJE 

Kozjanski park v promocijo 
ohranjanja okolja in narave

Prejemnica pravice uporabe blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park je bila OŠ Kozje.

biti pridelani in predelani na na-
raven in ljudem prijazen način 
ter s čim manjšim vplivom na 
okolje in naravo. Med nastaja-
njem, rabo ali po vsebini proi-
zvodi ne smejo biti v nasprotju 
s poslanstvom zavarovanega 
območja, omenjeno blagov-
no znamko pa lahko pridobijo 
kmetje, obrtniki in organizacije, 
ki delujejo na zavarovanem ob-
močju Kozjanskega regijskega 
parka in biosfernem območju 
Kozjansko in Obsotelje.

Do sedaj je pravico do upo-
rabe blagovne znamke Soži-

  Kako bomo volili?
Nedeljske volitve bodo potekale na treh ravneh – 

župani, občinski svet in krajevni sveti. Župane izbiramo 
po večinskem volilnem sistemu, kjer je določeno, da 
županski mandat osvoji kandidatka ali kandidat, ki dobi 
najmanj 50 odstotkov in en glas. Če v prvem krogu nihče 
od sodelujočih tega ne dobi, se v drugi krog uvrstita dva 
z najvišjim odstotkom glasov, kjer potem zmaga tisti 
z več veljavnimi glasovi. Večinski sistem izbire velja 
tudi pri volitvah v krajevne svete, s tem, da se pri teh 
volitvah odloča v prvem krogu, saj so izvoljeni tisti, ki 
dobijo najvišje število glasov. Od tega, koliko krajevnih 
svetnikov se voli v posamezni volilni enoti, pa je 
odvisno, koliko jih je izvoljenih (primer: če se volijo trije 
v eni enoti, so izvoljeni trije z najvišjim številom glasov). 
V primeru, da imata na zadnjem mestu, ki še prinaša 
izvolitev, dva ali morda več enako število glasov, odloča 
žreb. Zelo podobno kot za krajevni svet potekajo 
volitve v občinske svete, kjer se voli po 
večinskem sistemu. To velja za občine, 
kjer imajo manj kot 12 občinskih 
svetnikov – pri nas v Bistrici ob 
Sotli (svet šteje sedem članov) 
in Kozjem (svet šteje devet 
članov). Za ostale občinske 
svete velja proporcionalni 
volilni sistem, kjer se člani 
sveta volijo v eni volilni enoti 
(Podčetrtek), dveh (Rogatec) 
in treh (Rogaška Slatina in 
Šmarje pri Jelšah). 

Če se glasuje o listah 
kandidatov v občini kot eni volilni 
enoti, se mandati dodelijo listam po 
zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo 
tako, da se število glasov za vsako listo deli z vsemi 

števili od ena do števila članov občinskega sveta, kar 
pomeni, da se na lokalnih volitvah uporablja tako 
imenovani D`Hondtov sistem. Z liste je izvoljenih toliko 
kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.

Če pa se glasuje o listah po volilnih enotah, se število 
mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, 
ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno 
število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni 
enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se 
volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število 
glasov za listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat 
je količnik vsebovan v številu glasov za listo.
Preferenčni glas

Obstaja tudi preferenčni oziroma prednostni glas. 
Volivec lahko na glasovalnem listu obkroži kandidata, 
ki mu daje preferenčni glas. Kandidati so izvoljeni po 

vrstnem redu na seznamu, razen če je najmanj 
četrtina volivcev, ki so glasovali za 

posamezno listo, oddala preferenčne 
glasove za posamezne kandidate 

z liste. V tem primeru so z liste 
izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največje število preferenčnih 
glasov po zaporedju največjega 
števila preferenčnih glasov, 
če število preferenčnih glasov 
posameznega kandidata presega 
deset odstotkov števila vseh 

glasov, oddanih za listo. Če po 
tem pravilu ni izvoljenih toliko 

kandidatov, kolikor mandatov 
pripada posamezni listi, se preostali 

mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu kandidatov na listi. Dovoljeno je obkrožiti 

le enega kandidata. (RN)

Kolektivna blagovna znamka So-
žitje – Kozjanski park je namenjena 
promociji pridelkov, izdelkov in sto-

ritev, ki so v duhu trajnostne sonarav-
ne pridelave in predelave, ki ohranja 
okolje in naravo. Proizvodi morajo 

5 žensk in 11 
moških se potegujejo za 

župansko funkcijo
515 je kandidatk in kandidatov za 

občinske svete
93 let šteje najstarejši kandidat za 

občinski svet (Vladimir Vekić v Rogatcu)
21 let imata najmlajša (Tadeja Šket 
v Rogaški Slatini in Jure Lupšina v 

Bistrici ob Sotli)  
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Nani Poljanec, ljudski ustvarjalec iz 
Rogaške Slatine, je z več dni trajajoči-
mi dogodki obeležil 30 let ustvarjanja.

Jasna Junkar je načelnica UE Šmarje 
pri Jelšah, ki je bila izbrana med top tri 
izzive programa 'Partnerstvo za spre-
membe'. 

Vlado Pušaver je predsednik Sveta KS 
Donačka Gora, kjer so pri vaško-ga-
silskem domu pridobili nova parkirna 
mesta. 

Franc Furman je kot najstarejši upo-
rabnik ceste iz doline v Zg. Gaberniku 
prerezal trak ob zaključku sanacije pla-
zu in rekonstrukcije ceste. 

Rok Stiplovšek je poveljnik občinske-
ga gasilskega poveljstva občine Šmarje 
pri Jelšah, ki je pripravilo zahtevno ga-
silsko vajo. 

Alojz Tirgušek je bil pobudnik sreča-
nja gasilskih veteranov Gasilske zveze 
Slovenije, ki so ga izvedli v Pristavi pri 
Mestinju. 

Damjan Maček je novi vodja vzdrže-
vanja v podjetju VOC Celje, ki skrbi 
za vzdrževanje državnih cest na našem 
območju. 

1

3

7

Pregled TEDNA
SOBOTA, 3. NOVEMBER

ČETRTEK, 8. NOVEMBER

NAPOVEDUJEMO JUKE BOX

Pri vaško-gasilskem domu v Donački 
Gori so namenu predali novo 

parkirišče, ki bo ob večjih prireditvah 
omogočilo parkiranje več vozilom. 

KORK Polje ob Sotli je v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo pripravilo že osmo 
srečanje generacij, bolnih in invalidnih 
krajanov.

Zavod TŠM, Turistično društvo in 
Društvo vinogradnikov Trta Šmarje 
so pripravili tradicionalno prireditev 
‘Pozdrav vinu’. 

Podjetje VOC Celje je na tiskovni kon-
ferenci predstavilo pripravljenost na 

zimsko vzdrževanje cest, ki ga izvajajo 
do sredine marca. 

V nedeljo, 18. novembra, ob 18.11 bo 
v kulturnem centru v Rogaški Slatini 

koncert Pegazovih muz z naslovom 
Juke box. 

NEDELJA, 4. NOVEMBER

NEDELJA, 11. NOVEMBER

tje – Kozjanski park pridobilo že 15 
ponudnikov pridelkov in izdelkov, v 
letu 2018 pa so pravico do uporabe 
kolektivne blagovne znamke v sklopu 
Praznika kozjanskega jabolka podelili 
OŠ Kozje - kulturni šoli, ki odlično 
sodeluje pri številnih parkovnih ak-
tivnostih s poudarkom na izobraže-
vanju naravne in kulturne dediščine; 
udeležuje se etnoloških in naravo-
slovnih delavnic, ki jih organizirajo 
v Kozjanskem parku; redno sodeluje 
pri izdelavi raziskovalnih nalog, prav 
tako odlično pa je tudi sodelovanje v 
okviru mednarodnega projekta Zelena 
Evropa.

Druga pravica rabe blagovne znam-
ke je šla v roke Domačije Hernavs 
– Herbalija za izbrano poslanstvo, da 
ohranjajo več kot 120 let staro do-
mačijo Hernavs in jo podarjajo pri-
hodnjim rodovom. Usmerili so se v 
ekološko pridelavo s poudarkom na 
zeliščih in z znakom štirih jabolk po-
trjujejo najvišjo kvaliteto turizma na 
kmetiji v objemu narave.

Tretja pravica pa je šla na Kmeti-
jo Videc Šentjur, kjer na domačiji v 
vasici Vodruž prosto živi 100 koz, od 
katerih mleko predelajo v široko pale-
to večkrat nagrajenih sirov, jogurtov, 
sirotke in skute ter v naravna mila.

Tretja pravica pa je šla na Kmetijo Vi-
dec Šentjur.

Druga pravica rabe blagovne znamke je 
šla v roke Domačije Hernavs – Herbalija.
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  KRAJEVNA 
SKUPNOST 

KOSTRIVNICA

Kratek, a zelo 
pomemben del ceste

Prvi novembrski 
petek so zaključili z 
obnovo dela ceste v 
Zg. Gaberniku v KS 
Kostrivnica, ki pelje v 
hrib proti več doma-
čijam in gorcam.

Šlo je za del ceste, ki se je 
pred več kot desetimi leti pričel 
pogrezati, vzrok so bile mete-
orne vode od bližnjih objektov. 
Težava pri morebitni sanaciji je 
nastala, ker lastnica zemljišča, 
po katerem bi vodo lahko odpe-
ljali, ni bila naklonjena kopanju 
in polaganju odtočnih cevi. Pred 
nekaj leti so se ob posredovanju 
domačina Slavka Šprajca in 
predsednika Sveta KS Kostriv-
nica Jožeta Strniše le dogovo-
rili in lani naredili okoli 200 m 
dolgo pot, po kateri so odpeljali 
vode, ki so povzročale poseda-
nje cestišča. Nato so eno leto 
počakali, da preverijo, ali se bo 
cestišče umirilo, kar se je zgodi-

Članice in člani Leo kluba Rogaška so spet obiskali Malo hišo na Pilštanju. 

Leo klub začel s sezono
Člani Leo kluba Rogaška so prvi 

vikend v novembru izpeljali prvo 
akcijo v letošnjem Leo letu in tako 
že sedaj tradicionalno obiskali Ma-
lo hišo na Pilštanju. Poleg druženja 

z otroki so postorili tudi manjša 
opravila, kot so barvanje vrat in 
hiške za igranje. Leoti so tako v-
sem prisotnim v Mali hiši polepšali 
še eno sobotno dopoldne. (RN)

lo in sedaj so položili še asfaltno 
prevleko, obenem pa uredili še 
dobrih 30 m ceste do plazišča. 
Celotna vrednost investicije, ki 
jo je izvajalo podjetje Gradnje 
Tadina, je bila nekaj manj kot 
15 tisoč evrov, od tega so upo-
rabniki ceste prispevali dva tisoč 
evrov, ostalo krajevna skupnost. 
Dodajmo, da so ob izvajanju te 
investicije rekonstruirali še 350 
metrov doslej makadamske 

ceste proti domačiji Potočnik 
v bližini. O sodelovanju pri tej 
investiciji bo odločal naslednji 
krajevni svet, cesto pa je bilo 
smiselno urediti, saj bi sicer pri-
hodnje leto material za urejanje 
vozili po pravkar položenem 
asfaltu. Dodajmo, da je cesto 
blagoslovil kostrivniški župnik 
Viktor Vratarič, za dobro voljo 
sta kljub deževnemu vremenu 
poskrbela mlada harmonikarja.

Pomembna dejstva:

100 m ceste v 
Zg. Gaberniku, kar so 
imeli v programu, so 

obnovili 

15 tisoč evrov 
je vredna celotna 

investicija 

350 metrov 
ceste je dobilo 

asfaltno prevleko v 
nadaljevanju ceste

Del ceste, ki se je več let pogrezal, so uredili. Foto: Tjaša Strniša

Kljub neprijaznemu vremenu so se uporabniki po blagoslovu sprehodili po 
urejenem cestišču. Foto: Tjaša Strniša

Celotna vrednost investici-
je, ki jo je izvajalo podjetje 

Gradnje Tadina, je bila nekaj 
manj kot 15 tisoč evrov, od 
tega so uporabniki ceste 
prispevali dva tisoč evrov, 
ostalo krajevna skupnost. 
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Kratek, a zelo 
pomemben del ceste
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Kandidatka in kandidati med soočenjem v Muzeju baroka. 

Občina Šmarje pri Jelšah

OBČINA 
ŠMARJE

Soočenih vseh pet 
kandidatov za župana

V torek je uredniški 
odbor Šmarskih no-
vic v Muzeju baroka 
priredil prvo soočenje 
županskih kandida-
tov občine Šmarje pri 
Jelšah.
 » Tekst in foto: Ada Čakš

Soočenje so želeli izvesti že 
pred štirimi leti, a je ideja os-
tala samo na papirju, morda je 
zmanjkalo tudi poguma. V sla-
bih dveh urah se je letošnjega 
soočenja pet dni pred volitvami 
udeležilo vseh pet kandidatov 
za župana (po vrstnem redu, kot 
so na glasovnici): Janko Šket, 
Bojana Pevec, Matija Čakš, 
Marko Ketiš, David Stupica. 
Prostor Muzeja baroka je bil do 
zadnjega kotička poln šmarskih 
občanov, žarometi pa usmerje-
ni na glavne govorce večera in 
v njihove minuto in pol dolge 
odgovore. Ostalo je samo pri 
odgovorih, saj se skoraj nihče 
ni odzval z repliko niti se ni raz-
vila nobena debata ali vprašanje 
publike.

Kdo bo vodil občino prihod-
nja štiri leta, kdo bo sedel v ob-
činskem svetu in kdo bo vodil 
krajevne skupnosti, bomo morda 
izvedeli že v nedeljo, sicer bomo 
morali počakati še 14 dni na dru-
gi krog volitev. 

Organizator dogodka 
Šmarske novice

Monika Čakš, odgovorna 
urednica Šmarskih novic, je za 
začetek povedala, da lokalni 
medij vidi svoje poslanstvo tudi 
v tem, da s prirejanjem takega 
dogodka občanom poda kritičen 
razmislek k odločitvi o novem 
županu. V uredništvu so veseli, 
da se je odzvalo vseh pet kandi-
datov in da si na ta dan ne želijo 

‘provokacij, navijaških čustev 
ali nespoštljivega odnosa’. Kot 
organizatorji postavljajo tudi 
pravila. Za voditeljico so po-
vabili Katjo Žolgar iz Radia 
Štajerski val, ki je delo opravila 
nepristransko in nepovezano niti 
z uredništvom niti s kandidati. 
Vseh pet kandidatov prej ni vi-
delo približno desetih vprašanj. 
Vsak je imel minuto in pol, da je 
odgovoril na zastavljeno vpra-
šanje, namenjeno vsem petim 
kandidatom. K vprašanjem ob 
koncu soočenja je voditeljica 
povabila tudi zbrane, vendar se 
za to ni nihče odločil. 

Organizatorji so oblikovali 
dva sklopa vprašanj: 

- osebna (kandidati so pove-
dali nekaj o sebi in o svoji vklju-
čenosti v društva in različne vo-
dilne funkcije), 

- vprašanja, usmerjena na pro-
blematiko v občini (ceste, kole-
sarska steza, obvoznica, bazen, 
mladi v občini, oskrbovana sta-
novanja, vključevanje ranljivih 
skupin v okolje, VDC, krajevne 
skupnosti ipd.).

O obvoznici 
Odgovori na pereče vprašanje 

o obvoznici (cesta, ki bi pove-
zovala kraje Šmarje, Šentjur, 
Dramlje do avtoceste), so bili 
naslednji: 

- Janko Šket: »To je zelo po-
membno in potrebno. Želim si, 
da ta obvoznica nastane čim 
prej, da se v tem mandatu vsaj 
začne postopek gradnje. Vklju-
čiti je treba tudi župane ostalih 
občin.«

- Bojana Pevec: »Tistega, kar 
vem, da ne bom dosegla, nisem 
obljubila v svojem programu. 
Vem, da je obvoznica problema-
tična. Pomemben je stik s so-
sednjimi občinami. S skupnimi 
močmi bi lahko projekt realizi-
rali že v tem mandatu, sicer pa v 
naslednjem.«

- Matija Čakš: »V zvezi z ob-
voznico bi se morali povezati žu-
pani in ministrstvo ter najti neko 
trajno in širšo rešitev. Ni vedno 
najcenejša rešitev najboljša.«

- Marko Ketiš: »Naloga župa-
na je, da poenoti občane doma. 

Če ne bomo poenotili stališč, ne 
bomo v Ljubljani pri državnih 
službah nič dosegli. « 

- David Stupica: »Pri tej te-
mi je treba razumeti domačine, 
ki živijo na ozemlju obvoznice. 
Najprej se je treba z njimi po-
govoriti, potem se usmeri na 
ministrstvo. Obvoznica bi pred-
stavljala varnost za naš kraj in 
je uresničljiva v tem mandatu.«

Glede bazena sta se Pevčeva 
in Šket strinjala, da ga je treba 
zgraditi čim prej, vsaj do leta 
2020; Čakš je povedal, da ga je 
treba zgraditi, a je rok gradnje 
brez datuma; Ketiš bi ga gradil 
z javno-zasebnim partnerstvom; 
Stupica pa pravi, da bazena ne 
obljublja. 

O gradnji varovanih stanovanj 
je Ketiš mnenja, da bi morali 
poudarek dati oskrbi starejših 
na domu; Šket je za gradnjo na 
predvideni lokaciji, kjer bi sku-
paj s partnerji najprej zgradili 36 
stanovanj; Stupica pa bi se pri 
tem povezal z nepremičninskim 
skladom. 

5 se jih poteguje za položaj šmarskega župana

3 nastopajo s podporo list ali strank, 2 samostojno

3. po vrsti župan samostojne občine Šmarje pri Jelšah bo izvoljen letos
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Občina Rogatec

  OBČINA ROGATEC V LETU 2018  OBČINA ROGATEC V LETU 2018

Največja projekta jeseni

Eno večjih državnih naložb v zgodovini občine Roga-
tec predstavlja obnova ceste v Dobovcu. Vir: Direkci-
ja RS za infrastrukturo

S pomočjo evropskega denarja so uredili nove športne površine in počivališče za avtodome. Foto: arhiv občine Rogatec

Občina Rogatec letos izvaja 
drugi del dvoletnega proraču-
na. Ob proračunskih sredstvih 
jim je uspelo pridobiti še ne-
kaj evropskega denarja, kar 
precej bo vložila tudi država. 
Izpostavljamo najodmevnejše 
projekte leta 2018.
 » Piše: Andreja Kos

Športne površine in počivališča za 
avtodome

V okviru projektov LAS Obsotelje in Koz-
jansko so v sodelovanju z različnimi partnerji 
uspeli pridobiti evropska sredstva in realizirati 
dva večja projekta. Prvega predstavlja ureditev 
športnorekreacijskih površin pri gasilskem do-
mu v Rogatcu in v športnem parku pri osnovni 
šoli. Pri gasilskem domu so ob otroškem igri-
šču namestili ravnotežnostno pot, športni park 
pa obogatili z napravami za ulično vadbo in 
balvansko steno. Vrednost projekta za obči-

no Rogatec je bila okoli 20.000 evrov, slabo 
polovico je občina zagotovila sama. Drugi 
projekt predstavlja ureditev počivališča za 
štiri avtodome pri Muzeju na prostem, uredili 
so tudi dovoz. Za slabih 100.000 evrov vredno 
naložbo je občina prispevala dobrih 35.000. 

Parkirišče v Donački Gori
Oktobra so se krajani razveselili težko 

pričakovanih parkirišč pri vaško-gasilskem 
domu v Donački Gori. Na slabih 700 m2 so 
uredili 25 parkirnih mest, od tega eno za 
invalide. Z upoštevanimi stroški odkupa in 
zemeljskimi deli je skupna vrednost slabih 
70.000 evrov, ki so jih zagotovili iz pro-
računa. Proračunski denar so med drugim 
namenili še za obnovo nekaj cest, ureditev 
vodovoda pri Sv. Juriju, tako da ima zdaj 
vsako gospodinjstvo možnost priključitve 
na javno omrežje, in obnovo umetne trave 
na malem nogometnem igrišču. 

Obnova državnih cest
V Rogatcu se letos izvajajo tudi pomembni 

državni projekti. Že spomladi so v sodelovanju s 
Slovenskimi gozdovi uredili novo povezovalno 
cesto v Cerije v Krajevni skupnosti Dobovec. 
Okoli 100.000 evrov vredno pridobitev, ki je raz-
bremenila okoliške občinske ceste, je fi nancirala 
družba Slovenski gozdovi. Pomembni gradbišči 
na državnih cestah sta se odprli jeseni. Republi-
ška direkcija za infrastrukturo fi nancira obnovo 
ceste v Rogatcu od križišča Zupanc do ceste za 
Žahenberc in obnovo ceste v Dobovcu. Skupna 
vrednost obeh projektov, ki bosta zaključena pri-
hodnje leto, je okoli 2,3 milijona evrov. V Dobov-
cu bodo razširili 1150 metrov ceste, zgrajeni bodo 
pločniki in površine za kolesarje, ob železniški 
postaji bo urejeno krožno avtobusno postajališče, 
ob katerem bo šest parkirnih mest za osebna vozi-
la, urejena bo tudi javna razsvetljava. V Rogatcu 
bodo cesto temeljito obnovili v skupni dolžini 1,5 
km, urejen bo tudi prehod za pešce. 
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 POLJE 
OB SOTLI

Srečanje starejših generacij
KORK 

Polje 
ob Sotli je v sode-
lovanju s krajevno 
skupnostjo pripravilo 
že osmo srečanje 
generacij, bolnih in 
invalidnih krajanov, 
ki se je začelo s sveto 
mašo, nadaljevalo 
pa ob prijetnem dru-
ženju.
 » Tekst in foto: Karmen Cvirn

Že osmo leto so člani KORK-
-a Polje ob Sotli in Krajevna 
skupnost Polje ob Sotli priredili 
srečanje generacij, in sicer vseh 
tistih, ki so stari 65 ali več let ter 
bolnih in invalidnih. Srečanja 
generacij se udeležujejo prija-
telji, sošolci in tisti, ki so rojeni 
v približno enakem obdobju in 
so doživljali podobne težave ter 
med sabo delili radostne in ve-
sele, pa tudi žalostne trenutke. 

Tradicionalno se je sreča-
nje generacij v Polju ob Sotli 
začelo s sveto mašo v cerkvi 
sv. Miklavža. Mašo je daroval 
dekan Jožef Rogač, mašno 
daritev pa so s petjem polep-
šali domači cerkveni pevci. Po 
sveti maši so se vsi skupaj pred 
cerkvijo še fotografi rali, nato pa 

Za uvod v srečanje generacij so se sta-
rejši udeležili svete maše, ki jo je daro-
val domači župnik Jožef Rogač.

Skupinsko fotografi ranje je na tovrstnih srečanjih stalnica.

so se odpravili v dom gasilcev 
in krajanov, kjer so Ema, Žan in 
Vinko Osojnik pripravili kratek 
pevsko obarvan kulturni pro-
gram, zbrane pa je v uvodu na-
govorila predsednica KORK-a 

Polje ob Sotli Magda Dobravc, 
ki je bila posebej vesela odziva 
udeležencev na povabilo, ob 
tem pa je vsem zaželela, da pre-
živijo lepo popoldne v njihovi 
družbi. V nadaljevanju je zbra-
ne nagovoril predsednik KS Po-
lje Boštjan Hostnik, župan Pe-
ter Misja je izpostavil, da imajo 
v občini izjemen posluh za vse 
generacije, tudi za starejše, za 
katere se bodo zavzemali tudi 
v prihodnje; zahvalo vsem pro-
stovoljkam in prostovoljcem, ki 
delujejo pod okriljem Rdeče-
ga križa ter dobre želje vsem 
zbranim pa je v imenu OZRK 

Šmarje pri Jelšah izrekel Ivan 
Žabrl. Zbranim se je za osem 
let odličnega sodelovanja zah-
valil še aktualni svetnik Zlatko 
Juričan, ki se je odločil, da bo 
mesto v občinskem svetu pre-
pustil mlajšim. V nadaljevanju 
so letošnjim jubilantom podarili 
pozornost, nato pa je pesem od-
recitiral še obsoteljski trubadur, 
Jože Filipančič pa je zaigral na 
harmoniko. Udeleženci sreča-
nja so nato ob okusnem kosilu 
preživeli čudovito popoldne ob 
obujanju najrazličnejših spo-
minov, ki so marsikomu tudi 
orosili oko.

Za kulturni program so poskrbeli Žan, Ema in Vinko Osojnik, z njimi pa je zapel 
tudi župan Peter Misja.

Za prijetno druženje je z igranjem na harmoniko poskrbel tudi Jože Filipančič.

Občina Podčetrtek
tajnistvo@rogaskenovice.si • www.novice.si
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MARTINOVO 

Občina Kozje

Letošnji mošt se je 
iz Kozjega poslovil s 
stilom, novo vino je 
dočakalo krasno dobro-
došlico. V nedeljo, 11. 11. 
2018, se je na trgu Kozje 
odprla Martinova tržnica 
z lokalnimi podjetniki in 
obrtniki. 
 » Tekst in foto: Nika Gradišek

Kaj sladkega, kaj slanega, pred-
vsem pa veliko zdravega, je na stoj-
nicah delalo družbo mlademu vinu. 
Sledila je maša ob deseti uri in bla-
goslov vina, ob enajstih pa so do-
godek z ubranim petjem, igranjem 
in plesom popestrili Mešani pevski 
zbor Vinea, mladi harmonikar Patrik 
Kovačič in Folklorna skupina Kozje. 
Vsak od podjetnikov in obrtnikov se 
je na kratko predstavil, predstavilo 
se je martinovanje nekoč in z veliko 
poguma in jezikom, odpornim na čili, 
se je dalo prislužiti si vino. Tudi na 
drugi strani stojnic je bilo vzdušje cel 
dan prešerno in grla navlažena.

tajnistvo@rogaskenovice.si • www.novice.si

Prijetna nedelja 
v Kozjem

Lastniki stojnic so se predstavili.

Dobrote za pod zob.

Kozjanska Martinova tržnica.
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Občina Bistrica ob Sotli

V sklopu Erasmus+ 
KA2 projekta 'Ukro-
timo kompetence 21. 
stoletja' smo na OŠ 
Bistrica ob Sotli v ok-
tobru gostili učence in 
učitelje iz 1. OŠ Varaž-
din. 

Projekt, v katerem smo vodilni 
koordinator, je nastal na podlagi 
težnje po sodobnem, učencem pri-
lagojenem pouku, ki krepi kompe-
tence 21. stoletja. To lahko dose-
žemo z večjo individualizacijo in 
personalizacijo pouka, zato smo 
najprej dali poudarek na usposa-
bljanju učiteljev. Nastajajo trije 
izobraževalni moduli, ki osvetlju-
jejo uporabo sodobne tehnologije 
osmišljeno in v pravi meri. Prvi, 
motivacijski modul, sta idejni vod-
ja in ravnatelj Bogomir Marčinko-
vić ter koordinatorica Vanja Kolar 
Ivačič zelo uspešno predstavila v 
obliki delavnic ne samo na naši 
šoli, temveč tudi na 52 osnovnih 
in srednjih šolah v Sloveniji in na 
Hrvaškem. Drugi modul bo teme-
ljil na učnih okoljih, ki omogočajo 
sodelovanje, v tretjem modulu pa 
bo izpostavljena ustvarjalnost. 

Pletenje prijateljskih čez-
mejnih vezi

V zadnjem, tretjem letu izvaja-
nja projekta smo prešli na inten-
zivnejše delo z učenci. Z našimi 
partnerji iz 1. OŠ Varaždin na čelu 
s koordinatorico dr. sc. Teo Pavičić 
Zajec izredno produktivno sodelu-
jemo že od samega začetka. Išče-
mo primere dobre rabe, se medse-
bojno usklajujemo in raziskujemo 
različna učna okolja. To leto smo 
z velikim pričakovanjem in zav-
zetostjo pripravili zanje in njihove 
učence aktivnosti, ki so jim pred-
stavljale izziv in so temeljile na 

  OŠ BISTRICA OB SOTLI

V tretjem letu projekta Erasmus+ 
KA2 tudi izmenjava učencev

poukom so se gostje preizkušali 
v 'kompetentni dirki', ki jo je prip-
ravila Nataša Kermc, za prevod v 
hrvaščino pa je poskrbela Simona 
Krištofi ć. Med poukom pri Andreji 
Dragovan so spoznavali čebele in 
med s podporo IKT okolij in apli-
kacij, izdelali so si lahko tudi hotel 
za žuželke. Pri Vanji Kolar Ivačič 
so preko različnih konkretnih ak-
tivnosti s kombinacijo dela z iPadi 
raziskovali naše osončje. Ker smo 
tudi mi del vesolja, je Katja Žibert 
pripravila postajo vidnih prevar 
in mikroskopiranja mikrosveta na 
našem telesu. Po aktivnem pouku v 
dopoldanskem času so popoldne in 
v soboto potekale še druge aktiv-
nosti. Jaka Šket je pripravil ogled 
šole in Bistrice ob Sotli s podporo 
aplikacije Actionbound. Gostje 
so bili sprejeti pri županu, doži-
veli sadjarnico in okušali dobrote 
domače kulinarike. V sosednjem 
Podčetrtku so doživeli kopanje v 
najsodobnejšem kompleksu Term 
Olimia, kjer so lahko izkusili tu-
di multidimenzionalnost v 7D 
kinu, igranje na novodobne 
igralne konzole, elektronsko 
košarko in interaktivna tla. Do-
živeli so Kočo pri čarovnici, 
prisluhnili zanimivemu vodiču 
po samostanu Olimje, okusili 
čokolado lokalne čokoladnice, 
krmili jelene ter si ogledali ve-
solje v planetariju. Ob zaključ-
ku smo goste obdarili s pozor-
nostjo, za katero je poskrbela 
Barbara Verbančič.

Deset hrvaških otrok je tako 
nočilo pri slovenskih družinah, ki 
so izkazale odlično gostoljubje. 
Z našimi učenci so stkali pristna 
prijateljstva, ki jih bodo lahko še 
okrepili na povratni izmenjavi 
meseca marca, ko bomo mi po-
tovali v Varaždin. Tam nam bodo 
predstavili njihovo učno prakso in 
življenje v lepem mestu sosednje 
države. 

razvijanju kompetenc 21. stoletja. 
Otroci so pletli prijateljske vezi, 
iskali poti za sporazumevanje v 
sosednjih jezikih in sodelovali pri 
različnih aktivnostih. Otroci so bili 
navdušeni nad bivanjem pri nas. 
Hrvatje so spoznavali značilnos-

ti Slovenije s poudarkom na naši 
okolici, ki nudi ogromno doživetij 
in lepot. Sprejeli smo jih s progra-
mom pod vodstvom Katje Kobe, 
kjer so naši učenci pozdravili goste 
z igro in petjem na temo potovanja 
in tkanja novih poznanstev. Pred 
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Mag. Branko Kidrič, ki 
se poteguje za sedmi 
županski mandat v 
občini Rogaška Slati-
na, bo svojo obsežno 
volilno kampanjo 
zaključil danes zvečer 
na Evropski ploščadi. 

Prejšnji teden je imel šest 
predstavitev na različnih lokaci-
jah, kjer je številnim obiskoval-
cem predstavljal svoj program, 
v katerem je od 40 podrobne-
je predstavil 20 projektov. Na 
predstavitvah je na posameznih 
lokacijah več pozornosti name-
nil projektom, vezanim na kraj 
predstavitve. Tako je pri Sve-
tem Florijanu izpostavil grad-
njo telovadnice pri osnovni šoli 
in rekonstrukcijo ceste Tunco-
vec–Sv. Florijan, v Kostrivnici 
gradnjo stanovanjskega bloka 
z desetimi stanovanji, ureja-
nje ceste Brezje–Zg. Gabernik 
z ureditvijo kolesarske poti in 
izgradnjo igrišča za odbojko na 
mivki ter ureditev nogometnega 
igrišča z umetno travo. 

Sicer je povsod predstavil ure-
janje prometa z mini krožišči, 
gradnjo dodatne čistilne napra-
ve, gradnjo razglednega stolpa 
in nadhoda, kjer je poleg loka-
cije - nekdanjega mizarstva - iz-
postavil fi nančne vire gradnje, 
ki ne bodo davkoplačevalski. 

LOKALNE VOLITVE

V Kostrivnici je srečanje z volivci potekalo v prenovljeni dvorani gasilskega doma. Foto: Jože Strniša

V predstavitvah je veliko po-
zornosti namenil urejanju zdra-
vstvenega področja, ki ga sam 
ima za najbolj pomembnega. 
Gre za pridobitev še enega stal-
nega zdravnika splošne medici-
ne, dodatnega pediatra, ureditev 
ambulante za krepitev zdravja 
in zagotovitev nujne medicinske 
pomoči z rešilnim avtomobilom, 
tehnikom in diplomiranim zdra-
vstvenikom vsak dan v Rogaški 
Slatini ter bodo nabavili novo 
urgentno vozilo. 

Kidrič poudarja, da je prip-

ravil realno izvedljiv program, 
ki je vreden 16 milijonov evrov 
in za katerega bo treba iz dru-
gih virov – evropska sredstva, 
državni proračun, razni razpisi, 
sodelovanje gospodarskih družb 
pri stolpu – zagotoviti 10 mi-
lijonov evrov. Kot pravi, je ta 
sredstva realno mogoče dobiti. 
Je pa na predstavitvah govoril 
še o nekaterih projektih, ki pa so 
šele v pripravi oziroma zanje še 
ni zagotovljenih virov fi nancira-
nja, stanovanja za starejše so že 
en tak primer. (J.S.) 

S predstavitve programa v Sp. 
Negonju. Foto: Stanko Habjanič

Veliko predstavitev Branka Kidriča
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SD predstavil kandidatke 
in kandidate

Območna organi-
zacija SD Socialnih 
demokratov Kozjan-
sko in Obsotelje je 
svoji kandidatki za 
županji in sodelujoče 
na listah za občinske 
svete predstavil na 
posebni konvenciji 
prejšnji petek. 
 » Tekst in foto: Jože Strniša

Socialdemokrati nastopajo 
z županskima kandidatkama v 

občinah Rogaška Slatina z An-
drejko Flucher in Rogatec z 
Brigito Vodušek, v Šmarju pri 
Jelšah podpirajo Davida Stupi-
co, v Kozjem dr. Petra Kozmu-
sa. Za mesta v občinskih sve-
tih se poleg omenjenih občin 
potegujejo še v Podčetrtku. Na 
konvenciji v glasbeni dvorani 
Grand hotela Rogaška je prvi 
spregovoril predsednik obmo-
čne organizacije SD Danijel 
Štus in dejal, da so pripravljeni 
na volitve: »Pričakujem odličen 
rezultat, saj imamo odlične kan-
didatke in kandidate tako na žu-
panskih volitvah kot na volitvah 
za občinske svete.« »Držimo 

vam pesti!« tako je pozdravni 
nagovor končal načelnik obči-
ne Pregrada in član hrvaškega 
parlamenta Marko Vešligaj, ki 
je bil gost konvencije. Da potre-
bujemo v Sloveniji razumne po-
litike, je izpostavila podpredse-
dnica SD in evropska poslanka 
Tanja Fajon ter dodala, da »je 
lažje obljubljati kot pa prevzeti 
odgovornost, a je venomer tre-
ba delati za ljudi«. Omenila je, 
»vem, da imate v svojih občinah 
dobre župane, a se lahko z novo 
ekipo marsikaj naredi še bolje, 
zato samo pogumno na volitve!« 

Da je čas za spremembe, je ob 
predstavitvi kandidatk in kan-

didatov SD na volitvah v obči-
ni Rogatec izpostavila Brigita 
Vodušek. »Imamo mlado ekipo, 
a že dovolj izkušeno, s katero 
pričakujem, da bo na volitvah 
poplačan naš trud,« je dejala in 
dodala, da bo v Rogatcu poskr-
bela za več delovnih mest, saj je 
primer, ki ga imajo preko Sot-
le v Humu na Sotli, kjer so ena 
najbolj razvitih hrvaških občin, 
kar je posledica veliko delovnih 
mest, dovolj zgovoren. Kot zad-
nja se je predstavila domačinka, 
kandidatka za županjo občine 
Rogaška Slatina, Andrejka Flu-
cher. Spomnila je, kako je v 
politiko stopila pred 12 leti in 
se takoj prebila v drugi krog vo-
litev za županjo: »Takrat mi ni 
uspelo, letos je lahko drugače.« 
Med nalogami, ki bi jih izpe-
ljala kot županja, je izpostavila 
izdelavo prostorskega načrta, ki 
bi določal, kje se lahko gradi. 
Gradila bi varovana stanova-
nja za starejše in za mlade ter 
dogradila športni center, sicer pa 
si »v Rogaški Slatini želim več 
zelenja in manj betona«. Zbra-
ne sta pozdravila tudi kandidat 
za kozjanskega župana dr. Peter 
Kozmus in kandidat za župana 
občine Šmarje pri Jelšah David 
Stupica.  Marko Vešligaj, Brigita Vodušek, Tanja Fajon in Andrejka Flucher med konvencijo. 

Na konvenciji so se predstavili kandidatke in kandidati SD na županskih volitvah in volitvah občinskih svetov. 
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Janko Šket 
z veliko podpore

V povsem polni spo-
dnji dvorani šmar-
skega kulturnega 
doma je kandidat za 
župana občine Šmarje 
pri Jelšah Janko Šket 
predstavil svoj pro-
gram ter kandidatke 
in kandidate, ki nasto-
pajo na njegovi listi za 
občinski svet, obenem 
pa so mu podporo 
izrazili nekateri znani 
ljudje.
 » Tekst in foto: Jože Strniša

Zbrane je najprej nagovoril 
predlagatelj kandidature Janka 
Šketa Alojz Tirgušek in ugotovil, 
da je kandidat v pravih letih, v ka-
terih lahko naredi nekaj koristnega 
za šmarsko občino, kar potrjuje s 
sloganom ‘Za še lepše Šmarje’, 
ki mu je zelo všeč. Dodal je, da je 
župan lahko tudi nekdo, ki nima 
visoke izobrazbe, a ga pri delu vo-
di zdrava kmečka pamet. »Janko 
je družinski človek, kmet in prosto-
voljni gasilec, kar so pomembne 
vrednote,« je še dodal Tirgušek.

Za majhno presenečenje je po-

je Janko tudi predsednik Območne 
KGZ Celje. Nekaj besed podpore 
je izrekel direktor in poveljnik Ga-
silske enote Celje Janko Požežnik.

Obsežen program
Vidno ponosen na število ljudi 

v dvorani je Janko Šket najprej 
izrekel nekaj pohval, predvsem 
družini in podpornikom, »in vsem, 
ki ste prišli, verjamem, da nam bo 
skupaj uspelo«. Nadaljeval je z 
obljubo, da bo nadaljeval začeto 
delo Stanka Šketa, saj je sam člo-
vek, ki želi povezovati in sodelo-
vati. Nato je poudaril enakomeren 
razvoj vseh krajevnih skupnosti, ki 
jim občinska uprava mora prisluh-
niti in izpeljati njihove načrte. »V 
občini imamo okoli 360 km občin-
skih cest, vsako leto jim bo treba 
obnoviti 10-12 km in pri tem dati 
možnost domačim podjetnikom.« 
Predlaga razširitev obrtnih con ter 
razvoj dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah in omogočitev otrokom, 
da jedo domačo hrano. Janko Šket 
bi gradil telovadnice pri vseh po-
družničnih osnovnih šolah in ob-
navljal gasilske domove, »bazen 
v Šmarju bo, saj se želim z vnuki 
kopati v našem bazenu,« je zatrdil 
in dodal, da je za gradnjo oskrbo-
vanih stanovanj na že znani loka-
ciji. Je tudi za čimprejšnji začetek 
uresničitve projekta nadomestne 
ceste v naselju Šmarje. 

skrbel sedanji župan Stanislav 
Šket, ki je izrazil podporo Janku 
Šketu. »Vesel sem, da želi Janko 
nadaljevati delo, ki smo ga skupaj 
začeli, kar mu bo lahko uspelo s 
podporo občinskega sveta, saj je 
na svoji listi izbral kandidate, na 
katere je lahko ponosen,« je dejal 

sedanji župan. Spomnil se je še, 
da se je Janko Šket pred štirimi 
leti uvrstil na drugo mesto na vo-
litvah za župana. Tako kot pred 
štirimi leti je kandidaturo Janka 
Šketa podprl predsednik Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije 
Cveto Zupančič, ki je spomnil, da 

Janko Šket in kandidati za občinski 
svet, ki nastopajo na njegovi listi. 

Povsem polna spodnja 
dvorana kulturnega 
doma. 

Iva Zorenč, direktorica RASR Celje, Janko Požežnik, Janko Šket, 
Stanislav Šket in Cveto Zupančič.
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Skupščina v podporo 
aktualnemu županu

  OBČINSKI ODBOR 
N.SI ROGATEC

Okoli 200 ljudi 
se je zbralo na letni 
skupščini OO N.Si v 
Rogatcu, ki je pote-
kala tudi v podporo 
aktualnemu županu 
Martinu Mikoliču.
 » Tekst in foto: Andreja Kos

Občinski odbor (OO) stranke 
Nova Slovenija (N.Si) Rogatec 
je dober teden pred lokalni-
mi volitvami organiziral letno 
skupščino stranke. Ta je pote-
kala tudi v podporo aktualnemu 
županu Martinu Mikoliču, ki 
se poteguje za še en mandat. S 

Člani N.Si in simpatizerji so napolnili dvorano kulturnega doma. 

Aktualni župan je opozoril na resnost 
položaja manjših občin. 

OO N.Si Rogatec vodi Slavko Pavlovič.

prisotnostjo sta županskega kan-
didata podprla tudi predsednik 
stranke Matej Tonin in evropski 
poslanec Lojze Peterle, dogod-
ka so se udeležili tudi predstav-
niki OO drugih političnih strank, 
ki so podprle Mikoličevo kan-
didaturo. 

Pred volitvami
Ob predstavitvi dela in načr-

tov OO N.Si in njihovega po-
mladka je predsednik Slavko 
Pavlovič predstavil še kandidate 
stranke za člane občinskega sve-
ta in svetov krajevnih skupnosti. 
Iz vrst N.Si se bo v nedeljo za 
glasove volivcev potegovalo 12 
kandidatov za občinski svet in 
21 kandidatov za svete krajevnih 
skupnosti. O pomembnejših pro-
jektih občine v zadnjem obdobju 
je spregovoril aktualni župan, ki 
je med drugim na kratko povzel 
dogajanje ob državnozborskih 
volitvah in razložil, zakaj se je 
odločil za ponovno kandidatu-
ro. »Po težkih odločitvah, po 
pozivih občanov na eni strani 
in stranke na drugi /…/ sem se 
odločil, da bom kandidiral,« je 
pojasnil in dodal, da glede na 
reklamne letake protikandidatov 
morda to res ni slaba odločitev. 
»Zadeve niso enostavne, denar-
ja je vedno manj, obveznosti vse 
več. Tisti, ki smo že dolga leta 
zraven, zadeve dobro poznamo. 
Če nas ne bo, vprašanje kako bo 
v prihodnosti s pogajanji z drža-
vo glede fi nanciranja občin,« je 
še opisal resnost položaja, sploh 
manjših občin. Po spodbudnih 
besedah predsednika stranke in 
evropskega poslanca, ki sta zelo 
pohvalila rogaški OO N.Si, so 
sklenili uradni del skupščine in 
večer nadaljevali ob sproščenem 
druženju. 

Uradni del skupščine so začeli in 
zaključili s pesmijo. 

Aktualnemu županu sta podporo izra-
zila tudi Matej Tonin in Lojze Peterle. 
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 Stolp za veliko polemik
Ko je župan, mag. Bran-

ko Kidrič, na lanskoletnem 
prednovoletnem sprejemu na-
povedal razmišljanje o grad-
nji nad sto metrov visokega 
razglednega stolpa, je v dvo-
rani Aninega dvora povzročil 
precej vprašujočih pogledov. 
Župan je takrat povedal, da želi 
preveriti, kakšna so vprašanja 
o morebitni gradnji, a kmalu 
se je pokazalo, da je kar nekaj 
mnenj, ki so gradnji nasproto-
vala. Največji kamen spotike 
je bila napovedana lokacija 
na območju stare glasbene šo-
le. Nekateri nasprotniki so se 
zavzemali za izvedbo referen-
duma o gradnji stolpa oziro-
ma njegovi lokaciji. Verjetno 
se je tudi mag. Branko Kidrič 
zavedal, da gre za zelo drzen 
projekt, ki bo zelo zahteven za 
realizacijo. Zgodba o gradnji 
stolpa je dobila pomemben 
zasuk, ko je postalo jasno, da 
'zavod za spomeniško varstvo' 
ne bo dal soglasja za gradnjo 
na načrtovanem mestu. Kidrič 

je takrat nasprotnike te lokacije 
povabil, naj najdejo drugo, kar 
pa se vse do začetka volilnega 
dogajanja ni zgodilo. 

Ob koncu poletja so v jav-
nost sicer prišle informacije o 
novi lokaciji, spremenljivi za 
že omenjenega soglasodajalca. 
A prav Kidrič o njej ni želel go-
voriti, vsaj tako dolgo, dokler 
ne bo lokacija defi nirana. Je 
pa gradnjo razglednega stolpa 
uvrstil v svoj volilni program, 
in sicer na degradirani lokaciji 
nekdanjega mizarstva. Projekt 
gradnje stolpa je nadgradil še z 
gradnjo nadhoda, ki bi povezal 
promenado preko notranje ob-
voznice in železnice po vznož-
ju Tržaškega hriba in lokaci-
je stolpa. Še ena pomembna 
dopolnitev pri projektu je pri 
fi nanciranju, saj Kidrič pravi, 
da bi ga zgradili z denarjem od 
drugod, ne pa iz davkoplačeval-
skega denarja. Kdaj bo stolp, ki 
bi gotovo pomenil pravo atrak-
cijo, zgrajen, je odvisno tudi od 
nedeljskih volitev. (J.S.)

Zgodba še brez epiloga
Dobro leto mineva, 
odkar se je v Roga-
tcu začel spor med 
ravnateljem in starši. 
Zgodba se nadaljuje 
tudi v tem šolskem 
letu. 
 » Piše: Monika Šeligo

Da spomnimo … Občina rav-
natelju Viljemu Prevolšku ob 
imenovanju na mesto ravnatelja 
že dvakrat ni podala pozitivne-
ga mnenja, tega mu za zadnji 
mandat ni dalo niti ministrstvo, 
svet zavoda šole pa ga je kljub 
temu obakrat potrdil. Lani sep-
tembra se je zato zbrala skupina 
staršev, ki se je odločila, da se 
'nedotakljivemu' ravnatelju ne 
bo več pustila. Viljem Prevolšek 
je namreč po mnenju nekaterih 
staršev kršil več pravil in delal 
samovoljno, očitali so mu tudi 
večino v svetu zavoda, kjer so 
bili med predstavniki staršev 
zaposleni v šoli, kar se jim je 

zdelo neetično. Zgodba se je 
začela zapletati, starši so kljub 
težavam počasi le zamenjali 
svoje predstavnike v svetu star-
šev in posledično v svetu zavo-
da, prišlo je do sprememb tudi 
med predstavniki ustanoviteljice 
(občine), kjer je ena predstavni-
ca odstopila, ena je ostala, tretjo 
pa je občinski svet razrešil. 

Ob tem velja omeniti, da je 
komunikacija med vpletenimi 
postala zelo zaostrena, ravnatelj 
je predčasno zapuščal seje sveta 
staršev, v besednem dvoboju mu 
niso ostali dolžni niti nekateri 
starši, na dan pa so prihajale naj-
različnejše zgodbe, med drugim 
o plačilu odpravnine odpuščeni 
delavki, zgodba hišnika, video 
nadzor in še kaj. 

Saga se torej nadaljuje tudi 
v tem šolskem letu, seje sveta 
zavoda so burne, ravnatelj še 
vedno ni razkril sporne kreditne 
pogodbe in epiloga še vedno ni. 
Mogoče ga dočakamo, mogoče 
se bo pa prej Viljemu Prevolšku 
iztekel mandat …

V zadnjem mandatu 
so v občini Podčetr-
tek veliko postorili 
na področju cestne 
in komunalni in-
frastrukture, veliko 
so vložili v šolsko in 
predšolsko vzgojo, 
prav gotovo pa so bili 
deležni številnih pri-
znanj, ki dokazujejo, 
da so na pravi poti in 
da je življenje v občini 
na visokem nivoju.
 » Piše: Karmen Cvirn

Potem ko je Podčetrtek 
skupaj z Olimjem dvakrat 
slavil na tekmovanju Enten-
te fl orale, v letu 2017 prejel 
zlati kamen za najprodorne-
jšo občino, si pridobil naziv 
'Green Destination Gold' ter 
se uvrstil med top 100 zele-
nih destinacij, je bil v Berlinu 
razglašen za najboljšo traj-
nostno destinacijo, na Dnevih 
slovenskega turizma je bil ra-
zglašen za najlepši zdraviliški 
kraj, na visoko mesto je bil 
uvrščen po kakovosti življe-
nja, vse to pa je dokaz, da se 
v občini dela dobro ter da vsi 
kazalniki kažejo, da je kako-
vost življenja na zavidljivem 
nivoju.

Poleg tega pa je zadnje 

mandatno obdobje zaznamo-
valo izredno veliko investicij, 
ne le občinskih in državnih 
področjih, ampak tudi investi-
cije številnih podjetij v občini, 
ki pripomorejo k boljšemu in 
kakovostnejšemu življenju.

V obdobju 2014–2018 se je 
po celotni občini zaključeval 
vodovodni sistem v vrednosti 
treh milijonov evrov, veliko 
se je postorilo na področju 
kanalizacijskega sistema, ve-
liko se je vlagalo v šolsko in 
predšolsko vzgojo, seveda pa 
je bilo veliko vloženega tudi v 
cestno, kolesarko in turistično 
infrastrukturo.

Glede na to, da je Peter 
Misja tudi edini kandidat za 
župana občine Podčetrtek, 

lahko ob tem z zagotovostjo 
trdi, da bodo njegove moči v 
prihodnjem mandatu usmer-
jene v dva največja projekta, 
in sicer v revitalizacijo Vo-
narskega jezera ter v obnovo 
gradu Podčetrtek, seveda pa 
napoveduje, da bodo vlaga-
nja še naprej v standardne po-
trebe, cestno infrastrukturo, 
šolsko in predšolsko vzgojo, 
med drugim pa izpostavlja 
tudi ureditev promocijskega 
centra na Virštanju, izgradnjo 
nove čistilne naprave v Pod-
četrtku, ureditev knjižnice in 
tako imenovanega kulturnega 
centra, kar pomeni, da bodo 
še naprej delali za občino in 
za ljudi ter za lepši in kako-
vostnejši vsakdan.

Številna priznanja so dokaz o dobrem delu 
in kakovostnem življenju v občini
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POGLED NAZAJ

Ljubezen, 
spor in 
spraven 
razhod
Občinsko dogajanje 
zadnjega mandata je 
bilo v Šmarju pri Jel-
šah dokaj razburkano 
in pestro. Zaznamo-
vala so ga podtika-
nja, anonimke, javna 
pisma in 'metanja' s 
položajev. 
 » Piše: Monika Šeligo 

Najpestrejše dogajanje v ob-
činskih svetih naših občin je bilo 
v preteklem mandatu prav gotovo 
v Šmarju pri Jelšah. Med tistimi 
večjimi so težave z razrešitvijo in 
imenovanjem direktorice zdra-
vstvenega doma. 

Decembra 2016 je 17 od 19 sve-
tnikov podpisalo pismo, v katerem 
so od župana zahtevali, da Zlatko 
Pilko umakne z mesta pogodbene 
sodelavke. Sledila je blokada oskr-
bovanih stanovanj, obračunavanje 
vpletenih akterjev z javnimi pismi, 
razrešitev podžupana Davida Stupi-
ce, pet od šestih svetnikov pa je na-
to odstopilo z Liste Stanka Šketa. 
Posledica tega je bil tudi 'spor' med 
prejšnjim županom Jožetom Čak-
šem in aktualnim Stanislavom Ške-
tom, Čakš je podal celo odstopno 
izjavo z mesta občinskega svetnika. 
Jabolko spora pa je bilo vprašanje, 
do kdaj je Čakš še lahko direktor 
knjižnice. Glede tega si niso bila 
enotna niti pravna mnenja. 

Dogajanje je bilo tako zaostre-
no, da so svetniki celo bojkotirali 
eno izmed sej (septembra 2017) 
oziroma se je deset od devetnajstih 
svetnikov v dveh urah pred sejo 
opravičilo. Strasti so se v letošnjem 
letu začele umirjati in mandat se 
je končal s stiskom rok na obeh 
straneh. A grenak priokus je ostal 
in tudi prevesil tehtnico odločitve 
Stanislava Šketa, da se popolnoma 
umika iz političnega življenja. 

V Bistrici ob Sotli vztrajno za razvoj kraja 
V Bistrici ob Sotli je v iztek-

ajočem se mandatu nad občino 
visela tožba države za vračilo 
okoli 350.000 evrov za cesto 
Sveti Križ. Po treh letih slabe 
volje in dokazovanji svojega 
prav, so šele letos poleti na 
drugi stopnji dokazali, da nep-
ravilnosti pri izvedbi ni bilo. 
»Absolutna zmaga za občino,« 
je bil takratni komentar župana 
Franja Debelaka, ki je lahko 
mirnejše zadihal in sprostil za 
morebitno vračilo rezerviran 
denar v proračunu, kar je bila 
zahteva občinskega sveta. 

Sicer v Šempetru opozar-
jajo, da je bilo na začetku te 
finančne perspektive manj 
možnosti za črpanje evrop-
skih sredstev, a v Bistrici ob 
Sotli vsako leto izvedejo vsaj 
eno večjo investicijo. Zadnja 
pridobitev je čistilna naprava 

Kunšperk za 350 enot, v ka-
tero so vložili nekaj manj kot 
400.000 evrov, zdaj morajo 
dokončati še revizijo kanaliza-
cijskega sistema, na lokaciji pa 
bo zaživel tudi urejen center za 
zbiranje odpadkov. Lani so v 
večji investiciji pridobili ure-
jen prostor s ploščadjo, novim 
prireditvenim kozolcem in 
urejenim hostlom ob občinski 
zgradbi. Hostel še ni popol-
noma zaživel, ga pa že upora-
bljajo. Letos so dodali polnil-
nico električnih avtomobilov, 
pitnik, v načrtu je še center za 
izposojo električnih koles. V 
neposredni bližini občinske 
zgradbe so na začetku manda-
ta v posavskem projektu 'Posa-
vska špajza' obnovili Čepinov 
objekt in uredili prostor za mi-
ni tržnico in promocijo. Vse 
danosti so že na začetku man-

data povezali s projektom 'Ne 
pozabimo vasi', kjer so začrtali 
turistično strategijo, celosten 
pristop k promociji, pridobili 
video o kraju in tudi češnjev 
drevored Polje–Kunšperk. Sa-
nacije cest in plazov na njih je 
vsako leto veliko. Dobra po-
potnica je mreža optike, ki jo 
je Telekom pospešeno urejal 
že v minulem letu, v prihod-
njem letu naj bi jo pripeljali 
tudi na razpršeno področje, 
sicer ima možnost priklopa 
že 300 od skupaj 400 gospo-
dinjstev v občini. V mandat so 
vstopili z obnovljenimi objekti 
v občinski lasti, prenovljeno 
sušilnico in kulturnim domom, 
v novega vstopajo s projektom 
za širitev knjižnice in celovito 
ureditvijo kulturne dvorane, 
vključno s prostori za delova-
nje društev. (S. V.)

Visoki jubileji in številne investicije
Občino Kozje je v 
mandatu 2014–
2018 sprva zazna-
movala menjava na 
mestu župana, ko 
je Dušana Andreja 
Kocmana zamenja-
la županja Milenca 
Krajnc, poleg števil-
nih investicij pa je 
obdobje zaznamo-
valo tudi obhajanje 
številnih pomemb-
nih obletnic.
 » Piše: Karmen Cvirn

V obdobju zadnjega manda-
ta, v katerem je vodenje občine 
Kozje prevzela županja Mi-
lenca Krajnc, se je na posebno 
mesto prav gotovo zapisalo le-
to 2016, leto velikih obletnic in 
številnih praznovanj, kajti ob-
hajali so 1000-letnico omem-
be kraja Kozje v pisnih virih, 

35 let delovanja Kozjanskega 
parka ter 550-letnico šolstva na 
Pilštanju in v Lesičnem.

V obdobju zadnjega manda-
ta je bilo izvedeno tudi veliko 
število investicij, med največje 
prav gotovo sodi obnova gradu 
Podsreda v vrednosti 718.109 
evrov, od tega je bilo prido-
bljenih 610.393 nepovratnih 
evropskih sredstev; izgradnja 
nadomestnega mostu na trgu 
Podsreda, katerega vrednost je 
znašala 123.202 evra, od te-
ga je bilo pridobljenih 96.953 
evrov nepovratnih državnih 
sredstev. Poleg tega je bilo v 
obdobju zadnjih štirih let na 
območju celotne občine sani-
ranih veliko plazov (Zagor-
je, Podsreda–Rožce, Gubno, 
Klake) v vrednosti 878.135 
evrov, od tega je bilo 710.796 
evrov nepovratnih državnih 
sredstev. Zgradili so 1,6 kilo-
metra kanalizacijskega siste-
ma in čistilni napravi v Lesič-
nem in Šonovem v vrednosti 
602.536 evrov, od tega so pri-
dobili 194.504 evrov državnih 

sredstev; prav tako so zgradili 
pet kilometrov vodovodnega 
sistema Bistrica–Pokorna vas 
v vrednosti 158 tisočakov. 
Obenem so veliko vlagali tu-
di v cestno infrastrukturo, kjer 
so rekonstruirali več kot de-
set kilometrov občinskih cest 
(Buče–Polje, Šonovo–Belo, 
Poklek–Goli vrh, Vrenska 
Gorca, Ješovec–Rajgl, Klju-
čice–Miraje, pokopališče–
Berglez, Drenik–Penkovo se-
lo, Vetrnik–Gorjane) v skupni 
vrednosti 1.200.000 evrov, od 
tega so prejeli 955.057 evrov 
državnih sredstev, prav tako pa 
se je kar nekaj premikov na-
redilo tudi na področju držav-
nega cestnega omrežja. Poleg 
omenjenih investicij je občina 
Kozje v preteklem mandat-
nem obdobju vlagala v špor-
tno infrastrukturo, šolsko in 
predšolsko vzgojo, prav tako 
pa so obdobje zadnjih štirih let 
zaznamovale obletnice raznih 
gasilskih in drugih društev, ki 
skrbijo za boljše življenje v 
občini.
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Predstavniki Evropskega 
reda vitezov vina, predsednik 

Društva vinogradnikov Trta 
Jani Vreže, med njimi tudi Ta-
deja Vodovnik Plevnik, vinska 

dama in članica Evropskega 
reda vitezov vina in vinar leta 
Franc Namurš in drugi, Melita 
Bevc, direktorica Zavoda TŠM 
in Melita Meh Mastnak, pred-

sednica šmarskega turistične-
ga društva ter drugi.

  POZDRAV VINU 2018

Mlado vino 
po pričakovanjih odlično

Vinar leta je Franc Namurš. Ob njem vino toči njegova hči Klavdija, pokuševalec 
pa je Jože Tominšek, vodja celjskega viteškega omizja.

Vodja celjskega viteškega omizja 
Jože Tominšek se je v nagovoru 
zahvalil za sodelovanje obema 
županoma Jožetu Čakšu in ak-
tualnemu županu Stanku Šketu 
ter mu izročil posebno priznanje. 

Praznovanja mladega vina oz. Marti-
nove nedelje se v Šmarju na ploščadi 
pred kulturnim domom vedno udeleži 
veliko obiskovalcev. Ob nakupu ko-
zarčka za degustacije za simbolično 
ceno nazdravljajo z rujno kapljico raz-
ličnih okoliških vinogradnikov, ki na ta 
dan ponosno točijo svoj pridelek. Ob 
nakupu kozarčka je vsakemu obisko-
valcu pripadal tudi bon za toplo kislo 
juho, ki je začasno potešila lakoto 
pred domačim klasičnim Martinovim 
kosilom. Mnoge stojnice so ponujale 
domače izdelke, izdelke ročnih spret-
nosti ipd. Vse zbrane pa so z naro-
dno-zabavnimi ritmi zabavali Srčni 
muzikanti.

Na Martinovo nede-
ljo je v Šmarju pote-
kalo že 13. prazno-
vanje Pozdrav vinu 
2018.
 » Tekst in foto: Ada Čakš 

Na dan, ko se mošt zbistri, 
očisti in se imenuje (mlado) 
vino, v Šmarju praznujemo 
praznik vseh vinogradnikov, 
kletarjev, vinarjev in vseh ljubi-
teljev vseh vrst vina, še posebej 

domačega iz lastne kleti. Takrat 
se ob stojnicah okoliških pride-
lovalcev vina zbere marsikateri 
radoveden obiskovalec, ki želi 
poskusiti letošnjo letino. Oboji – 
vinogradniki in obiskovalci – so 
povedali, da je letošnje mlado 
vino odlično, letnik pa bogat. 
Uraden program dogodka, ki 
so ga pripravili Zavod TŠM, 
Turistično društvo in Društvo 
vinogradnikov Trta, se je začel 
s slovesno mašo v cerkvi sv. Ro-
ka, dogajanje na ploščadi pred 
kulturnim domom pa je po 11. 
uri z naznanila Godba na pihala 
Šmarje. Po uradnih nagovorih 
je bil slavnostno odprt sodček z 
mladim vinom. S tem so se zbra-
ni simbolično poklonili letniku 
2018 in še zapeli zdravico Kol-
kor kaplc, tolko let. Na ploščadi 
so nazdravljali vse do tretje ure 
popoldne. Več pa v spodnjih fo-
tografi jah. Na zdravje!
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 KPD KOSTRIVNICA

30-letnico bodo 
obeležili z muzikalom 
Razbojnik Guzej 

»Avtorski projekt je nastajal več 
let. Gre za obuditev pomenljivega 
lika naše preteklosti, kozjanskega 
Robina Hooda, ki se je med ljudmi 
ohranil tudi zato, ker je bogatim 
jemal in naropano blago delil re-
vežem. Guzeja je v literarnih delih 

upodobilo več avtorjev, tokrat pa 
bo njegov lik prvič zaživel tudi v 
glasbeno-gledališkem žanru,« pra-
vi Druškovič.

V ospredje je postavljena ljube-
zenska zgodba Guzeja in njegove 
Barbke. Glavna junaka bosta upo-

Ob obletnici delovanja Kulturno prosvetnega društva Kostrivnica 
bo zagnana ekipa pod vodstvom Martina Druškoviča izvedla izvirni 
muzikal, ki ga bodo predstavili prihodnji konec tedna, v soboto v 
Rogaški Slatini in v nedeljo v Šmarju pri Jelšah. 

dobila Andrej Kidrič in Jasna Druš-
kovič. V ostalih vlogah nastopajo: 
Marija Bah, Andrej But, Katarina 
Dragovan, Tilen Druškovič, Franc 
Fajs, Marija in Marko Gajšek, Ja-
nez Gobec, Miran Jagodič, Jelka 
in Metod Jakop, Marko Kampuš, 
Franci Kitak, Jože in Rezika Kora-
žija, Laura Krajnc, Damjana Oblak, 
Natalija in Mirko Ogrizek, Katarina 
Plavčak, Nastja Škrabl, Dragan Šu-
ćur, Ivan, Jože, Katarina, Marjan in 
Marjeta Tadina ter Tomaž Zorin.Marjeta Tadina ter Tomaž Zorin.

Scenarij in režija sta delo Martina 
Druškoviča, muzikal sta glasbeno 
opremili Laura Krajnc in Manca 
Druškovič. Tudi instrumentali 
bodo izvedeni v živo. Instrumen-
talisti bodo: Edvard Došler, Man-
ca Druškovič, Sven Horvat, Jernej 
in Matic Koražija ter Laura Krajnc.

Nekaj utrinkov iz predstav KPD Kostrivnica iz prejšnjih let. 
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MINI KRIMIPOLICIJA SVETUJE
Poškodba pri delu
Mestinje, 7. november - Ob 
7.33 se je pri delu v skladišču 
poškodoval delavec. Posre-
dovali so reševalci NMP 
Šmarje pri Jelšah. Poškodo-
vanca so oskrbeli in odpeljali 
v celjsko bolnico. 

Dva padla z lestve
Mestinje, 7. november 
- Policisti so bili obvešče-
ni, da je v podjetju z lestve 
padel delavec ter se lažje 
telesno poškodoval. Z ogle-
dom je bilo ugotovljeno, da 
je tuja krivda izključena in 
bomo o dogodku obvestili 
tožilstvo. Še istega dne v 
popoldanskem času pa smo 
bili obveščeni, da je v istem 
podjetju s premične lestve 
na kolesih, ko je zlagal ar-
tikle na police, padel še en 
delavec. Oseba je bila z reše-
valnim vozilom odpeljana v 
celjsko bolnišnico, kjer je bi-
lo ugotovljeno, da je utrpela 
poškodbe glave. Glede od-
govornosti odgovorne osebe 
še policisti zbirajo obvestila.  

Vpil na sorodnike
Irje, 7. november - Policisti 
so bili obveščeni o kršitvi 
javnega reda in miru, ko 
naj bi moški doma vpil na 
sorodnike. Ob prihodu po-
licistov na kraj se je umiril, 
izdan mu je bil plačilni na-
log.

Vpil na sostanovalce
Rogaška Slatina, 8. no-
vember - Policisti so inter-
venirali v stanovanjskem 
bloku, kjer je moški vpil na 
sostanovalce. Kršitelju je bil 
izdan plačilni nalog. 

Brez vozniške in pod 
vplivom alkohola
Kozje, 8. november - Po-

licisti so ustavili in kontro-
lirali voznika neregistrira-
nega osebnega vozila, ki 
je vozil brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja. Pri 
postopku mu je preizkus 
alkoholiziranosti pokazal 
rezultat krepko preko dovo-
ljene meje alkohola v izdi-
hanem zraku. Da v cestnem 
prometu ne bi več ogrožal 
sebe in drugih udeležencev, 
smo mu policisti vozilo za-
segli in tako onemogočili 
nadaljnjo vožnjo. O usodi 
vozila in višini kazni voz-
niku bo odločilo pristojno 
sodišče.

Obolelega odpeljal 
helikopter
Rogatec, 9. november 
- Ob 9.54 so reševalci re-
ševalne postaje Šmarje pri 
Jelšah v Rogatcu nudili 
prvo pomoč oboleli osebi. 
Posredoval je helikopter 
Slovenske vojske z ekipo 
HeNMP Maribor in obolelo 
osebo prepeljal v nadaljnjo 
oskrbo v UKC Maribor. 
Gasilci PGD Rogatec so 
zavarovali mesto pristanka 
helikopterja.

Pojav sumljivih oseb
Rogatec, 10. november - 
Policisti so bili obveščeni 
o pojavu dveh sumljivih 
oseb. Ugotovljeno je bilo, 
da gre za državljana Pale-
stine, ki sta pred tem ile-
galno vstopila v državo ter 
nato zaprosila za azil.

Zagorel viličar
Bistrica ob Sotli, 12. no-
vember - Ob 11.35 je v 
kraju Trebče zagorel vili-
čar. Posredovali so gasilci 
PGD Bistrica ob Sotli, ki 
so požar lokalizirali in po-
gasili.

ROGAŠKE NOVICE 1147, 16. NOVEMBER 2018

Skupaj za večjo 
varnost pešcev

Policisti PP Rogaška Slatina so 
v sodelovanju s SPV Rogatec na 
začetku novembra izvedli preven-
tivno akcijo Bodi viden – bodi 
previden. Pri tem so na območju 
Rogatca delili kresničke naključ-
nim občanom – pešcem. 

Pešci so med najbolj ogrože-
nimi prometnimi udeleženci. 
Pogosto so žrtve nesreč zaradi 
neustreznega ravnanja voznikov 
motornih vozil, pa tudi zaradi 
lastnih napak ali neustreznega 
ravnanja. 

Pešci bodo varnejši, če bodo:

- v prometu nosili svetlejša ob-
lačila in predmete, ki izboljšujejo 
vidnost,

- ponoči ali ob zmanjšani vi-
dljivosti med hojo nosili kresnič-
ko ali drugo odsevno telo, na vi-
dnem mestu, na strani ob vozišču,

- upoštevali prometne predpi-
se, prečkali cesto na označenih 
prehodih za pešce, uporabljali 
površine za pešce,

- se vedno prepričali, ali je 
prečkanje varno in predvidevali 
ravnanja drugih udeležencev.

Bogdan Narat, VPO

PROMETNI
CENTER

041 400 440
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Predpostavka vaje 
je bil požar v me-
hanični delavnici v 
bližini Zibike, ki se 
je razširil na avtoli-
čarsko delavnico in 
na gozd za obema 
objektoma. 
»» Tekst»in»foto:»Jože»Strniša

V mehanični in avtoličar-
ski delavnici so ostali ujeti 
delavci, v gozdu pa se je 
poškodoval domačin, ki se 
je nespametno lotil gašenja 
požara. Člani vseh prosto-
voljnih gasilskih društev iz 
občine Šmarje pri Jelšah so 
se uspešno spopadli s poža-
rom, ga najprej pogasili, nato 
so preiskali prostore in gozd 
ter rešili poškodovane osebe. 
Ena poškodovana oseba se je 
v objektu nadihala dima in ji 
je zastalo srce, za njo so pos-
krbeli gasilci-bolničarji, na 
pomoč pa so jim priskočili 
reševalci NMP ZD Šmarje 
pri Jelšah.

Na vaji je sodelovalo 115 
gasilcev iz Gasilskega po-
veljstva Šmarje pri Jelšah, 
PGD Pristava pri Mestinju 
in PGD Steklarna Rogaška 
Slatina z 21 vozili ter dva 
reševalca NMP z enim re-
ševalnim vozilom. Z izved-
bo vaje, ki jo je koordiniral 
občinski gasilski poveljnik 
Rok Stiplovšek, so bili za-
dovoljni tako opazovalci iz 
Gasilske zveze Šmarje kot 
šmarska podžupanja Maja 
Špes. 

GASILSKA VAJA

115 gasilcev se je spopadlo z 
velikim požarom

Na taktični vaji je sodelovalo 115 gasilcev z 21 vozili.

Na vaji je bila prisotna tudi ekipa NMP Šmarje.

Na mesto požara so prvi prispeli člani PGD Zibika.
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Člani sveta veteranov 
Gasilske zveze (GZ) Slo-
venije so se v Pristavi 
pri Mestinju zbrali na 
delovnem posvetu, ki se 
ga je udeležil tudi predse-
dnik GZ Slovenije Janko 
Cerkvenik, pogovor pa je 
v veliki meri tekel o orga-
nizaciji bližajoče gasilske 
olimpijade v Sloveniji.
»» Tekst»in»foto:»Karmen»Cvirn

V Pristavi pri Mestinju je potekal se-
stanek Sveta veteranov Gasilske zveze 
Slovenije, ki ga sestavljajo predstavniki 
veteranov iz posameznih regij Slove-
nije. Po uvodnem pozdravu pobudnika 
in organizatorja tokratnega sestanka 
Alojza Tirguška je zbrane gasilske 
veterane in veteranske nagovoril prvi 
gasilec občine Podčetrtek, župan Pe-
ter Misja. Kot dolgoletni gasilec se 
zaveda izjemnega pomena gasilstva, 
ki ohranja tradicijo, prav tako pa je 
mnenja, da Občina Podčetrtek tako kot 
ostale občine dobro financira programe 
gasilstva, veseli pa ga dejstvo, da je 
razviden izjemen potencial mladih, da 
je opremljenost odlična ter da se veliko 
vlaga v usposobljeno operativo.

V nadaljevanju je delovanje gostitelj-

skega društva PGD Pristava pri Mesti-
nju predstavila predsednica Dragica 
Gobec, Srečko Gobec pa je zbrane 
pozdravil v imenu KS Pristava pri Mes-
tinju. Tudi predsednik GZ Šmarje Erih 
Strašek ni skoparil s pohvalnimi bese-
dami na račun štiriindvajsetih gasilskih 
društev v šestih občinah UE Šmarje, ki 
skupno skrbijo za požarno varnost na 
400 kvadratnih kilometrih površine ter 
za 33.300 prebivalcev. V GZ Šmarje 
se trudijo, da povezujejo delo mladine, 
delo aktivnega članstva, spoštujejo in 
upoštevajo pa tudi delo gasilskih ve-
teranov, saj se zavedajo, da so bogata 
zakladnica znanja in izkušenj, ki jih 
prenašajo na mlajše rodove, ob tem pa 
Strašek upa, da tudi drugje koristno 
izkoriščajo potencial veteranov.

Tik pred začetkom delovnega pos-
veta je zbrane nagovoril še poveljnik 
celjske regije Bojan Hrepevnik, na-
to pa je besedo dobil predsednik GZ 
Slovenije Janko Cerkvenik, ki se 
je v veliki meri dotaknil organizacije 
bližajoče gasilske olimpijade, ki jo bo 
gostila Slovenija. Zbrane je seznanil, 
da so se aktivnosti pri organizaciji že 
začele, prav tako pa jih je seznanil z 
aktivnostmi, ki še sledijo. Obenem je 
izpostavil težave, ki so v preteklosti 
nastale s komunikacijo, ki je nastala 
med GZ Slovenije in terenom ter gasil-
skimi društvi, le-te pa sedaj poskušajo 
rešiti in si ponovno pridobiti zaupanje. 
V nadaljevanju so prisotni na sestanku 

Svet gasilskih veteranov 
na delovnem  
sestanku v Pristavi

Tokratni sestanek Sveta veteranov GZ Slovenije je potekal v Pristavi pri Mestinju.

Uvodoma je zbrane nagovoril Alojz Tirgušek.

zbranim gasilskim tovarišem predstavili sebe 
in svojo gasilsko pot, po realiziranih vseh 
točkah dnevnega reda pa so jih v PGD Prista-
va pogostili, druženje se je nato nadaljevalo 
v prijetnem vzdušju kozjanskih vinogradov.

Gasilski veterani so bili deležni številnih spodbudnih besed in 
besed dobrodošlice.
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GASILSKA VAJA 

V mesecu oktobru so 
gasilske enote Obči-
ne Podčetrtek pre-
jele poziv, da je za-
gorelo v gostinskem 
lokalu, ki je v sklopu 
Kmetijske zadruge 
Šmarje pri Jelšah. 57 
gasilcev se je podalo 
na gašenje in tako 
uspešno opravilo 
preizkus občinske 
gasilske vaje v sklo-
pu meseca požarne 
varnosti.
»» Tekst»in»foto:»Karmen»Cvirn

Požar se je začel v požarnem 
sektorju gostinskega lokala, ki 
je v sklopu Kmetijske zadruge 
v Imenem. Ugotovljeno je bilo, 
da se je požar skozi prezrače-
valni sistem razširil na klimat-
ske in prezračevalne naprave 
na strehi, na vzhodu objekta 
se je vnel del skladišča, kjer je 
skladiščena papirnata embalaža, 
prav tako pa se je na tem mestu 
pod prikolico ujel en gasilec, 
ker se je le-ta prevrgla nanj, kas-
neje pa so iskre s strehe zanetile 
še požar na zapuščenem travni-
ku za objektom poleg silosov.

Gasilcem je v prvi fazi us-
pelo omejiti požar ter izvleči 
ponesrečenca in jeklenko, prav 
tako jim je uspelo rešiti osta-
le ponesrečence, najdlje pa je 
trajalo gašenje stropa gostin-
skega lokala, saj je po zadušitvi 
še vedno tlel. Ker se je požar 
razširil skozi ventilacijski sis-
tem, je gasilcem s petimi napadi 
požar uspelo pogasiti, prav tako 
pa so preverili možnost širje-
nja požara in preiskali prostore. 
Ena napadalna skupina je poga-
sila požar papirnate embalaže v 
vzhodnem skladišču in s teh-
ničnim posegom rešila ujetega 
gasilca. Požar se je razširil še 
na suho travnato površino, kjer 
so ga gasilci z metlami in na-
prtnjačami zadušili ter pogasili. 
Izvedeno je bilo tudi varovanje 
skladišča plina, skladišča ek-
splozivnih sredstev in sušilnice 
z rezervoarjem z nafto. Zaradi 
gradbenih lastnosti zgradbe se 
požar ni razširil v sosednje pro-
store in je bil uspešno pogašen.

Ob uspešno končani vaji je ob 
postroju gasilskih enot najprej 
zbrane nagovoril občinski po-
veljnik Sandi Gobec, ki ga 
veseli dejstvo, da je bila vaja 
dobro opravljena, prav tako pa 
ga veseli, da so gasilska društva 
dobro opremljena. Opremlje-
nost je pohvalil tudi poveljnik 
GZ Šmarje Bogdan Krumpak, 
ki se je ob tem zahvalil županu 

Požar zajel gostinski lokal  
v Kmetijski zadrugi Imeno

Z notranjim napadom so rešili ponesrečenca.

Vaje se je udeležilo 57 gasilcev.

Petru Misji za ves posluh, ki ga 
ima za gasilstvo. Izpostavil je, 
da so vaje namenjene izobra-
ževanju in odpravljanju napak. 
Kljub temu da se je v sklopu 
vaje dalo videti zelo veliko 
dobrih stvari, se je videlo tudi 
nekaj pomanjkljivosti, na kate-
re je opozoril, saj si vsi skupaj 
želijo, da bi v ključnih trenut-
kih gasilci svoje delo opravili 

brez večjih napak, ki bi lahko 
bile celo usodne. Delo gasilcev 
so ocenili tudi Mario Gami-
lec, Primož Škrablin in Luka 
Bercko, župan Peter Misja pa 
se je ob koncu zahvalil vsem 
gasilcem za njihovo delo in ves 
čas, ki ga namenjajo gasilstvu, 
prav tako pa se je zahvalil za 
dobro sodelovanje, ki si ga želi 
tudi v prihodnje.

Zaradi razširitve požara na streho so bili opravljeni tudi številni napadi z lestve.
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1. SLOVENSKA FUTSAL LIGA UEFA LIGA PRVAKOV  

V FUTSALU

FC Futurnet Maribor : FC 
Dobovec Pivovarna Kozel 
5 : 3 
Očitno so bili igralci iz Dobovca 
na derbiju prve državne lige 
v futsalu z mislimi že v Litvi, 
zato so jih domači Mariborčani 
v 8. krogu 1. SLMN zasluženo 
premagali in jim zadali prvi 
prvenstveni poraz.

Da je ekipa Futurnet Maribor zelo ka-
kovostna zasedba, je bilo jasno že pred 
petkovim derbijem v Mariboru, saj je 
ob zmagah zabeležila le še en neodločen 
rezultat. Tekma se je začela po notah 
domačih, ki so povedli že v tretji minuti, 
ko so domači pri izvajanju avta zahtevali 

odmik dobovskega igralca, nato pa hitro 
izvajali, kar je sodnik dovolil in je zadel 
najboljši domači igralec Matej Fider-
šek, ki je bil nato uspešen še dvakrat. 
Gostje so z zadetkom Roka Mordeja 
izenačili že v peti minuti, a so domači 
preko Stojkovića spet prišli v vodstvo v 
deseti minuti, ki so ga še povečali v 15. 
minuti z uspešnim kazenskim strelom z 
10 m. Drugi polčas so gostje začeli bolj 
zavzeto in v 26. minuti z golom Denisa 
Totoškovića rezultat znižali na 3 : 2, 
nato pa domačim spet dovolili vodstvo z 
dvema zadetkoma. Varovanci Kujtima 
Morine so pet minut pred koncem tekme 
začeli z igro z vratarjem, ki pa se ni obre-
stovala, saj je Fideršek kmalu zadel za 5 : 
2. Mordej je z drugim zadetkom na tekmi 
le še ublažil poraz. Futurnet Maribor je 
s to zmago prevzel vodstvo na lestvici, 
Dobovčani zaostajajo za točko. (J. S.)

Prvi poraz Dobovca

Dobovec ta teden igra na turnirju UEFA lige prvakov v Litvi. Foto: Jože Strniša
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Dobovec  
moral priznati 
premoč
Inter Madrid : FC Dobovec 
Pivovarna Kozel 5 : 1
Po treh letih ekipa Dobovec 
Pivovarna Kozel spet sode-
luje v drugem delu elitnega 
dela UEFA lige prvakov, le-
tos v Litvi. Že za prvo tekmo 
jim je žreb namenil najtežje-
ga nasprotnika, ekipo Inter 
iz Madrida.

Že v prvem polčasu so španski igralci 
dokazali, da so favoriti turnirja in po ne-
kaj uvodnih minutah hitro uveljavili svojo 
kvaliteto. Dobovski vratar Damir Puškar 
je najprej še obranil nekaj strelov, v 11. mi-
nuti pa so Madridčani povedli, ko je zadel 
Humberto. Varovanci trenerja Kujtima 
Morine so sicer poskušali priti do izena-
čenja, a so že v 16. minuti prejeli še drugi 
zadetek, dve minuti pred koncem polčasa 
še tretjega in na odmor odšli z zaostankom 
0 : 3. 

Drugi polčas so naši fantje začeli zelo 
napadalno in nekajkrat bili blizu zadetka 
– lepe priložnosti so imeli Čujec, Duščak, 
Fetič, Postružin. Kazen za neuspele po-
skuse je prišla v 34. minuti, ko so igralci 
Interja dosegli že četrti gol. Po tem zadetku 
je bila tekma praktično odločena, a se slo-
venski državni prvaki vseeno niso predali 
in bili za borbenost nagrajeni v 37. minu-
ti, ko je po podaji Kristijana Postružina 
zadel Klemen Duščak. Dobovčani so še 
poskušali, a zelo kvaliteten nasprotnik jim 
ni dovolil še kakšnega zadetka, kvečjemu 
so v zadnji minuti zadeli še enkrat in zabe-
ležili zanesljivo zmago. (J. S.)
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KK Rogaška : KK 
Zlatorog 75 : 77
V petem krogu Lige 
Nova KBM so košar-
karji Zlatoroga pre-
kinili niz štirih zmag 
Rogaške in v slatin-
ski športni dvorani 
slavili na štajerskem 
derbiju. Tekma se 
je odločila s košem 
Laščanom v zadnji 
sekundi.
»» Tekst»in»foto:»Jože»Strniša

Varovanci trenerja Chrisa 
Thomasa so v letošnji sezo-
ni pravi mojstri za izenačene 
zaključke tekem, kar se je zgo-
dilo tudi pred polno slatinsko 
dvorano, v kateri so gostje 
vodili praktično vse srečanje. 
Slatinčani so v prvem polčasu 
gostom iz Laškega dovolili veli-
ko preveč neoviranih metov, ki 
so zato že v prvi četrtini dosegli 
31 točk, do polčasa pa 50. To 
pa je število košev, ki ga slatin-

Verjetno ključni dogodek tekme – poškodba Rashuna Davisa. 

ski košarkarji v svoji dvorani 
niso dobili že zelo dolgo. Ob 
veliko neoviranih metih so go-
stje ujeli še nekaj odbitih žog 
in povsem nadigrali razglaše-
ne Slatinčane. Na slabo igro v 
prvem delu tekme je opozoril 
tudi domači trener Damjan 
Novaković: »Dobiti 31 točk v 
prvi četrtini in v drugi četrtini 
šest minut odigrati brez osebne 
napake je velik problem.«

V drugi polčas so domači 
krenili malce bolj odločno in 
do konca tretjega dela precej 
znižali zaostanek, kar so na-
daljevali tudi v zadnji četrtini. 
Tekma se je odločala v zadnji 
minuti, v kateri so Slatinčani 
ob bučni podpori s polnih tri-
bun izenačili, ko je za 75 : 75 
zadel Marko Pajić. Laščani 
so zapravili napad, a so ga ob 
slabi podaji Mihe Vašla tudi 

Obrad Tomić se je odlično boril z atletsko močnimi nasprotniki. 

domači, nakar so gostje ven-
darle prišli do meta in v zadnji 
sekundi zadeli preko Thomasa 
in se veselili zaslužene zma-
ge. Pri domačih je 23 točk ob 
osmih skokih dosegel Obrad 
Tomić, 19 ob osmih skokih je 
dodal Pajić, so pa domači od 
zaključka druge četrtine pogre-

šali poškodovanega Rashuna 
Davisa. Rogaška, ki s štirimi 
zmagami in porazom deli prvo 
mesto na lestvici, bo v nedeljo 
gostovala pri Petrol Olimpiji, 
nato pa pred reprezentančnim 
odmorom v zelo pomembni tek-
mi pričakujejo Helios, kjer so 
ta teden zamenjali trenerja. 

LIGA NOVA KBM – 5. KROG

Laščani končali  
zmagoviti niz  
Rogaške

Strelci za Rogaško: Tomić 23 (8 skokov), Pajić 19 (8 
skokov), Mijović 10, Šantelj 8 (6 skokov), Davis 5, 

Vašl 4 (6 asistenc), Bilić 3, Kosič 2.



ROGAŠKE NOVICE 1147, 16. NOVEMBER 2018

tajnistvo@rogaskenovice.si • www.novice.si54 ŠPORT

V soboto je ekipa KK 
Terme Olimia Pod-
četrtek gostovala na 
Gorenjskem pri ekipi 
ECE Triglav, kjer je 
doživela prvi poraz. 
Gorenjci so le za toč-
ko ugnali termalce in 
s tem prekinili niz pe-
tih zaporednih zmag.
»» Tekst»in»foto»:»Karmen»Cvirn

Serija zmag je končana! V 
soboto se varovancem Davor-
ja Brečka v Kranju žal ni izšlo 
po načrtih. Kranjčani so že v 
uvodnih minutah dali vedeti, da 
bodo trd oreh za prvouvrščeni 
Podčetrtek, ki so v igro vsto-
pili brez prave energije in tako 
so v deveti minuti Podčetrtčani 
zaostajali za dvanajst točk, ob 
koncu prve četrtine pa so z re-
zultatom 30 : 20 zaostajali za 
deset točk. Nekaj povsem dru-
gega je bila druga četrtina, kjer 
žoga ni našla obroča tako na eni 
kot na drugi strani, vseeno pa 

2. SKL – 8. KROG 

Gorenjci prekinili zmagoviti 
niz termalcev

je večkrat šla skozi obroč ter-
malcem, ki so na odmor odšli z 
le dvema točkama zaostanka z 
rezultatom 38 : 36.

V tretji četrtini sta bili ekipi 
precej izenačeni (21 : 20), tako 
da je tako igralce kot navijače 
čakala napeta zadnja četrtina, 
ki je še 14 sekund pred koncem 
postregla z izenačenjem (80 : 

80), s tehnično napako Breč-
ka ter nato s prelomom, ko je 
jeziček na tehtnici komaj dve 
sekundi do konca v prid Gorenj-
cev z metom za tri prevesil ko-
maj sedemnajstletni Anže Sta-
rov. Ekipi Podčetrtka v zadnjih 
dveh sekundah ni uspelo izsiliti 
zmage ali podaljška in tako so 
serijo petih zaporednih zmag z 

rezultatom 83 : 82 končali.
V torek so termalci v dvorani 

v Podčetrtku gostili prvi krog 
Pokala Spar in ekipo KK Lju-
bljana premagali z rezultatom 
100 : 73 ter s tem z eno nogo že 
zakorakali v naslednji krog, da-
nes pa jih na domačem parketu 
čaka nova ligaška tekma, tokrat 
proti ekipi Grosuplja. 

Podčetrteški košarkarji so doživeli prvi letošnji poraz. 

Strelci: Cerkov-
nik 24, Strnad 17, 

Milašinović 13, Švigelj 
10, Štruc 8, Sevšek 5, 
Žvan 5, Tabak, Lisica, 
Lupše, Kalajdžinski, 

Škorjanc.



ROGAŠKE NOVICE 1147, 16. NOVEMBER 2018

tajnistvo@rogaskenovice.si • www.novice.si 55
O

gl
as

no
 sp

or
oč

ilo



ROGAŠKE NOVICE 1147, 16. NOVEMBER 2018

tajnistvo@rogaskenovice.si • www.novice.si56 ŠPORT

REKREACIJA
Šahovska liga Kozjanskega in 
Obsotelja
Rezultati 1. turnirja: ŠD Kozje : 
ŠD Kozje mladi 4 : 0, ŠD Bistrica ob 
Sotli : DU Senovo 2,5 : 1,5, ŠD Kozje 
mladi : DU Senovo 0 : 4, ŠD Kozje : 
ŠD Bistrica ob Sotli 3 : 1, ŠD Bistrica 
ob Sotli : ŠD Kozje mladi 4 : 0, DU 
Senovo : ŠD Kozje 3 : 1. 
Lestvica:
1. DU Senovo
2. ŠD Kozje
3. ŠD Bistrica ob Sotli 
4. ŠD Kozje mladi

Liga malega nogometa 'Market 
Tuš Kozje' Kozjansko
Rezultati 7. kroga: Vulkanizerstvo 
F1 : ŠD Podsreda 0 : 1 (Novak D. 1), 

ŠD Kozje Rajmax : ŠD Buče – Polje 
2 : 3 (Polak 1, Posteržin 1/Hostnik 
A. 1, Muškatevc Mi. 1, Šket 1), Bar 
Gasilček Imeno : ŠD Zagorje 5 : 3 
(Brundič 2, Alegro G. 1, Omerzu 1, 
Pavlič 1/Sotošek 3), ŠD Lesično : 
Panterji Prevorje 1 : 6 (Gubenšek 
1/Dvoršak 3, Gračner 2, Amon 1). 

Lestvica
1. ŠD Podsreda  19

2. Vulkanizerstvo F1  18

3. ŠD Buče – Polje  13

4. Bar Gasilček Imeno  9

5. ŠD Zagorje  7

6. ŠD Kozje Rajmax  7

7. Panterji Prevorje  4

8. ŠD Lesično  0

Veteranska liga malega  
nogometa 'Market Tuš Kozje' 
Kozjansko
Rezultati 5. kroga: Bar Gasilček 
Imeno : ŠD Bistrica 8 : 3 (Počivavšek 
D. 2, Uršič 2, Ceraj 1, Počivavšek 
E. 1, Kujundžić 1/Skrbinac 3), ŠK 
Virštanj : ŠD Kozje Rajmax 6 : 0 
(Filipančič 3, Lupše 1, Milat 1, 
Vodušek 1), ŠD Podsreda Fasade 
No-Bo prosti.

Lestvica:

1. ŠD Podsreda No-Bo  8

2. ŠK Virštanj  7

3. Bar Gasilček Imeno  4

4. ŠD Bistrica  3

5. ŠD Kozje Rajmax  3

Zimska balinarska liga 2018/2019
Rezultati 3. kroga: Šentjur - Angel 
Besednjak 6 : 2, Slo. Bistrica - Bolšec 
2 : 6, Porčič - Askari 2 : 6, Krško - Gro-
belno II 4 : 4, Mladi Rog. - Rekreativci 
Rog. 6 : 2, Hoče - Veterani Rog. 8 : 0, 
Grobelno I - Tezno-Cimos 0 : 8.

4. krog: Bolšec – Šentjur 6 : 2, Žalec 
– Slo. Bistrica 7 : 1, Baskari – Mladi 
Rog. 2 : 6, Angel Besednjak – Krško 
2 : 6, Veterani Rog. – Porčič 6 : 2, 
Tezno-Cimos – Hoče 4 : 4, Grobelno 
II – Grobelno I 4 : 4.

Lestvica: Voltino Zagreb 7, Bolšec 7, 
Hoče 6, Mladi Rog. 6, Tezno 5, Krško 5, 
Šentjur 4, Žalec 4, Rekreativci Rog. 3, 
Šmarje 3, Grobelno II 3, Veterani Rog. 
3, Askari 2, Porčič 1, Grobelno I 1, Slo. 
Bistrica 0, Angel Besednjak 0.

2. SNL 

Slatinčani se iz Primorske vračajo s tremi točkami 
(posnetek je s tekme proti Radomljam). Foto: Jože Strniša

NK Jadran Dekani : 
NK Rogaška 2 : 3
V dokaj izenačenem 
srečanju v Dekanih 
na Primorskem, ki 
je imelo razburljiv 
zaključek, je Roga-
ška prišla do zelo 
pomembna zmage, 
saj je do nje prišla 
po težkem porazu v 
prejšnjem krogu na 
svojem igrišču. 

Domači so povedli v 11. 
minuti ter nato nadzirali potek 
dogodkov na igrišču ves prvi 
polčas in še uvodne minute 
drugega. Slatinčani se niso naj-
bolje znašli, zato tudi niso ime-
li omembe vrednih priložnosti 
za izenačenje rezultata. Nato 
pa so domači v 65. min dosegli 
avtogol in rezultat je bil izena-
čen. Ko se je že zdelo, da se bo 

Rogaška do zelo 

pomembne zmage 

tekma končala brez zmagoval-
ca, je ekipi trenerja Ibrahima 
Neskića uspelo povesti, ko je 
v 86. min zadel Matija Biruš. 
A to še ni bilo vse s strani sla-
tinskih igralcev, saj so si v 90. 
min po prekršku domačih nad 
Alenom Neskičem priigrali 
najstrožjo kazen, ki jo je izko-
ristil Ivan Firer. Domači so 
se proti koncu tekme z veliko 
vneme trudili za izenačenje re-
zultata, kar jim k sreči za Sla-
tinčane ni uspelo, so pa rezultat 
znižali iz kazenskega strela po 
prekršku Marka Žeraka, glo-

boko v sodnikovem dodatku. 
S to zmago so slatinski nogo-
metaši ostali na 10. mestu raz-
predelnice, imajo 18 točk, kar 
je osem več, kot jih ima zadnji 
na lestvici. »Celo tekmo smo 
bili boljši nasprotnik, a nismo 
uspeli realizirati priložnos-
ti. Domači so nam po napaki 
obrambe hitro dali vodilni gol, 
nato smo potrebovali kar nekaj 
časa za izenačenje. Dobro igro 
smo kronali z vodstvom in po 3 
: 1 tekmo mirno pripeljali do 

konca,« meni slatinski strateg 
Ibrahim Neskič. 

V prihodnjem krogu, ki bo že 
prvi drugega dela tekmovanja, 
bo Rogaška gostovala v Vipol-
žah, kjer se bo pomerila z ekipo 
Brda. »Čaka nas zelo težka tek-
ma na precej slabem igrišču pri 
nasprotniku, ki se bori za obsta-
nek v ligi. Mi bomo lahko igrali 
sproščeno, saj bi nam zmaga 
ali točka pomenili veliko, a tudi 
poraz ne bi bil nič tragičnega,« 
pravi Neskić. (J. S.)

S to zmago so 
slatinski  

nogometaši ostali na 
10. mestu razpredelni-
ce, imajo 18 točk, kar je 
osem več, kot jih ima 

zadnji  
na lestvici.
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3. SNL - SEVER 
LIGA MNZ CELJE

Monsi do tretje zmage
NK Mons Claudius : 
NK Šampion 2 : 1
V dokaj zanimivem sre-
čanju 14. kroga 3. SNL so 
igralci Mons Claudiusa 
premagali Šampion iz 
Celja in dosegli tretjo 
zmago v jesenskem 
delu tekmovanja, a še 
naprej ostajajo na pred-
zadnjem mestu lestvice. 

V lepem sončnem vremenu 
sta ekipi začeli srečanje pred 
okoli 70 gledalci bolj zaspano, 
tako smo prvo omembe vred-
no akcijo videli šele v 17. min, 
ko so imeli gostje prosti strel v 
nevarnem območju za domači 
gol, a se iz akcije ni izcimilo 
nič nevarnega za vratarja Mar-
ka Klasinca. Se je pa domači 
vratar izkazal v 26. minuti, ko 
je obranil strel z nekaj metrov, 
ki ga je sprožil nasprotni igralec, 
na katerega so domači povsem 

pozabili. Domači so povedli v 
19. min, ko je bil po strelu iz 
kota pred golom uspešen Ži-
ga Zdovc, ki je tudi sicer kot 
osrednji branilec odigral zelo 
dobro tekmo. Gostje so izenačili 
v 38. minuti, in to tik za tem, ko 
se je zgodil eden ključnih do-
godkov tekme, ko je glavni sod-
nik namreč direktni rdeči karton 
pokazal igralcu Šampiona in to 
zaradi udarca domačega igralca. 
Z igralcem več so varovanci tre-
nerja Gorazda Šketa v drugem 
polčasu bili gospodarji na igri-
šču in v 57. min povedli z lepim 
strelom, uspešen je bil Miha 
Pšajd. Kljub igralski premoči 
domačini niso posebej resno na-
padali, v 66. min so sicer imeli 
veliko priložnost, a je Sandro 
Sisinger za las zgrešil, toda vse-
eno so zabeležili pomembno in 
zasluženo zmago. Monsi imajo 
sedaj 12 točk, sicer ostajajo na 
devetem mestu lestvice, ampak 
so se osmemu mestu približali le 
na tri točke, jutri pa gostujejo v 
Zrečah. (J. S.)

Brez zmagovalca na 
lokalnem derbiju
KNK Odred Kozje 
: NK AS System 
Šmarje pri Jelšah 1 : 1
V enajstem krogu lige 
MNZ Celje sta naša 
predstavnika odigrala 
medsebojno srečanje, 
na katerem sta se 
razšla z rezultatom 1 : 1. 

V kozjanskem športnem 
parku je nekaj manj kot 100 
gledalcev spremljalo zanimi-
vo srečanje, ki pa ni dalo zma-
govalca, kar je glede na prika-
zano realen izid. Prvi polčas 
ni prinesel posebej zanimivih 
dogodkov, igralci obeh ekip 
so se sicer trudili, a uspeha s 
spremembo rezultata ni bilo. 

Drugi polčas so mnogo bolje 
začeli gostje, saj so z zadet-
kom Gregorja Čakša povedli 
že v 51. minuti, a vodstva niso 
dolgo zadržali. Domačini so 
po prejetem zadetku prevzeli 
pobudo, česar plod je bil ize-
načujoči zadetek, ki ga je v 67. 
minuti dosegel Jaka Šket. Do 
konca se rezultat ni več spre-
menil in ostalo je pri ponovi-
tvi neodločenega rezultata iz 
prvega medsebojnega sreča-
nja, ko je bilo v Šmarju brez 
zadetkov. Dodajmo še, da je 
sodnik pokazal kar sedem ru-
menih kartonov Šmarčanom, 
domačim dva. Po tem krogu 
so Kozjani izgubili mesto na 
lestvici in so sedaj s 23 točka-
mi tretji, mesto pred Šmarča-
ni, ki so zbrali 20 točk. (J. S.) 

Takole so monsi povedli in si tlakovali pot za pomembno zmago. Foto: Jože Strniša 

Derbi je minil v pravi športni borbi. Foto: Lan Gradišek 
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KARATE KARATE

Laura in Timotej  
ponovno zelo  
uspešna 

Od 12. do 13. oktobra so 
slovenske kadetska, mladin-
ska in U21 reprezentanca 
nastopile na 19. Euro Grand 
Prix turnirju v češkem Plznu. 
Na turnirju je nastopilo več 
kot 1000 tekmovalcev iz 19 
držav. Slovenijo je zastopalo 
48 karateistk in karateistov. Iz 
Karate kluba Rogaška Slatina 
sta uspešno nastopila Timotej 
Jordan - kadeti nad 70 kg in 
Laura Potisk mladinke – 59 
kg, oba sta si priborila bronasta 
odličja.

Prejšnjo soboto je Karate 
zveza Slovenije v sodelovanju 
s tehničnim organizatorjem 
ŠD Gorica v Športni dvorani 
Balon v Novi Gorici izvedla 
3. pokalno tekmo Slovenije. 
Na tekmovanju je nastopilo 
377 tekmovalcev iz 47 karate 
klubov. Najprej so nastopili 
tekmovalci v katah, za Karate 
klub (KK) Rogaška Slatina je 
najprej nastopil Lovro Mikša 
v kategoriji najmlajših in osvo-

jil 2. mesto, nato je nastopila v 
katah pri malčicah Gaja Hri-
bar, ki je osvojila 5. mesto. V 
katah malčic ekipno so za Ro-
gaško Slatino nastopile Gaja 
Hribar, Tajda Mavsar, Iris 
Nežmah in osvojile 2. mesto. 
V tekmovanju kat sta še soli-
dno nastopila Tajda Mavsar 
in Dženan Avdibašič.

Tekmovanje so nadaljevali 
tekmovalci in tekmovalke v 
športnih borbah. Najprej je na-
stopila Gaja Hribar (malčice 
+ 30 kg) in osvojila 5. mesto, 
nato Tara Škrablin (deklice 
+ 40 kg), ki je pristala na 9. 
mestu.

Na koncu sta še nastopila in 
pometla s konkurenco Timo-
tej Jordan (kadeti + 70 kg) in 
Laura Potisk (mladinke + 59 
kg), saj sta z lahkoto ugnala 
vse svoje nasprotnike in zaslu-
ženo slavila. Na tekmovanju 
so jih spremljali trenerja Gre-
gor Hribar in Igor Jordan. 
(S. B.)

Karate klub Rogaška 
Slatina zelo uspešen 
v Sevnici

Klub borilnih veščin Sevni-
ca je konec oktobra organiziral 
tekmovanje v prikazu šolskih 
karatejskih form - kat. Tekmo-
vanje je bilo namenjeno bolj 
začetnikom (do 14. leta) kot pa 
tistim najboljšim, ki imajo za 
seboj že številne uspešne, tudi 
reprezentančne nastope. Zna-
čilnost tekmovanja je bila, da 
nihče ni odšel praznih rok. Vsi 
so dobili spominske medalje.

Tekmovanja, ki je bilo orga-
nizirano prvič in ima namen 
postati tradicionalno, se je ude-
ležilo osem klubov in 125 tek-
movalcev. Karate klub Rogaška 
Slatina je zastopalo 12 članov, 
pet od njih jih je sploh prvič tek-
movalo. Vsi so prebrodili prvo 
tremo in prikazali vsaj eno celo 
karate kato.

Dosegli so naslednje uspehe: 
Tadej Mavsar (2013) - 1. mes-
to, Aleš Lisec (2012) - 3. mes-
to, Aleks Tramšek (2011) - 1. 
mesto, AljaTramšek (2011) - 2. 
mesto, Jakob Kuraj (2010) - 1. 
mesto, Tajda Mavsar (2009) 
- 3. mesto, Dženan Avdibašič 
(2008) - 1. mesto, Mitja Kuraj 
(2007) - 1. mesto, Neža Ramšak 
(2006) - 2. mesto, Urh Kincel 
(2006) - 1. mesto, Nik Golež 
(2005) - 2. mesto, Alja Kutija 
(2004) - 1. mesto. 

V okviru priprav na Mladin-
sko evropsko in Balkansko pr-
venstvo so se reprezentančnih 
priprav v Kranju udeležili trije 
predstavniki kluba: Laura Po-
tisk, Patrik Škrablin, Timotej 
Jordan. (T. M.)

Laura Potisk in Timotej Jordan sta na Češkem uspešno nastopila za sloven-
sko reprezentanco. 

Uspešna odprava KK Rogaška v Sevnici. Foto: Toni Mavsar

MARKETING
Rogaških novic

Daniel Hribar  
040 597 737
Karmen Cvirn 
031 633 841

Oglašujte tam,  
kjer so ljudje!
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NANI 
POLJANEC 

Vložimo tudi nevložljivo 'hol-
lyljudskega ustvarjalca'

Razstava Vložimo tudi nevlo-
žljivo je njegovo avtorsko delo, 
ki pa se nepretrgoma povezuje 
z vsem, kar je ustvaril in živel, 
kot zbiratelj zbral in kot ljudski 
ustvarjalec razdal. Ravno zaradi te 
rdeči niti, ki vse prepleta in je po-
memben del razstave, se moramo 
najprej pogovoriti o tem, kaj vse 
je že bilo. Preko 300 projektov v 
tridesetih letih, če poudarimo sa-
mo češnjice, nemara vložene, mo-
ramo začeti z najslajšo, njegovim 
zdaj že legendarnim portretom 
Don Vita Corleoneja, leta 1992 
je bil odgovoren za to, da smo v 
Rogaški Slatini doživeli koncert 
skupine Laibach, 2011 je ustanovil 
umetniško-aktivistično platformo 
Kunsthaus, hišo umetnosti, hi-
šo subkulture in alternative. Ena 
dobro vloženih češnjic, ki danes 
domuje v Aninem dvoru, je ned-
vomno ustanovitev Ljudskega mu-
zeja Rogaška Slatina, kjer Nani 

30 let ustvarjanja 
od ljudi za ljudi

Ko razbijemo besedno zvezo ljudski ustvarjalec, se nam še bolj jasno razkrije, za kaj pri tem pravzaprav 
gre. Gre za ustvarjanje od ljudi za ljudi in zaradi njih. Je preplet zbirateljstva, ustvarjanja, ljudskih mod-
rosti, iskrenih čustev, dobre volje, organizacije, povezovanja – ljudskosti v najbolj plemenitem pomenu 
besede, ki je na neki točki pred tridesetimi leti prerasla v poslanstvo na relaciji Rogaška Slatina–Beog-
rad–Kozmos, ki jih je Nanijeva ljudska volja in umetnost premaknila in združila.
»» Piše:»Barbara»Rehar

Odprtje razstave s prerezom traku, ki ga je Poljanec konzerviral. Foto: Luka Drofenik

Otvoritev 21. 10.2018. Foto: Luka Drofenik

Trio Toplišek in Nani Poljanec. 
Foto: Barbara B. Toplišek

predstavlja svoj zbirateljski opus 
v treh delih – eksponate vezane 
na zgodovino Rogaške Slatine, 
filografsko zbirko in zbirko ek-
sponatov dinastije Karađorđević. 
To so torej le nekatere češnje, ki 
jih uporabniki pridno zobljemo in 
uživamo. Ni pa njegovo delo tisto, 
ki je pri ljudskem ustvarjanju zanj 
bistveno. To je povezovanje, dru-
ženje, smeh, solze, deljenje zgodb, 
radosti, vina, hrane, užitkov, vse 
tisto najbolj človeško, ki se nam 
danes že skoraj zdi tuje. Njegov 
moto je bodi iskren in daj svoji 
publiki vedno najboljše, samo to, 
kar iskreno zastopaš, tako ti je ne 
bo treba pretentati in prepričevati 
v karkoli, pa naj bo to na odru ali 
ko gostiš ljudi za domačo mizo. 
Nani je kot 'hollyljudski ustvar-
jalec', kot ga je poimenoval dragi 
prijatelj, ljudski svetovljan, ki je 
našo Rogaško Slatino obogatil 
z umetniško-kulturnimi vezmi, 
ki bi jo brez njega najverjetneje 
zgrešile. Filozofijo za takšnim pos-
lanstvom najbolje opiše njegova 
misel: »Vlaganje v umetnost, zgo-
dovino in kulturo je družbeno mo-
ralna odgovornost ali strokovno: 
'pozitivna izguba'.«

Za Beograd 
Nekatere vložnine so shranjeni 

spomini, ki so vezani na čustva, 
trenutki iz življenja, ki so vred-
ni konzervacije in jih Nani nese 
s seboj v shrambe kozmosa, kjer 
bodo virtualno dostopni ljudem. 
Beograd kot središčna postaja 
Nanijevega potovanja je mesto, ki 
ima pri njem vlogo duhovnega na-
pajalnika. Tudi ko ni fizično tam, 
je Beograd z njim, čeprav je roko 

Nosilec dveh medalj paraolimpijskih iger Sandi Boršič. Foto: Matic Javornik

KunstHaus ekipa, ki je skrbela za hrano in ugodje gostov, od leve; Igor – Džigi, 
Tina, Mojca, Tine in Sara. Foto: Marina Umihanić
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Nani Poljanec je ob proslavitvi 
svojega 30-letnega ustvarja-
nja v enajstih dneh priredil 21 
različnih dogodkov, od znan-
stvenih predavanj, razsta-
ve umetniških del nekaterih 
prijateljev do večerov poezije, 
predstavitve mladih ustvar-
jalcev, gledališke predstave ... 
Začelo se je z otvoritvijo Vlož-
nin 2069 in večerom poezije 
Slobodana Petrovića, preda-
vanjem p. dr. Karla Gržana, 
avtorsko glasbo Josipa Tkalca, 
predavanjem Nenada Vladića, 
poezijo prof. Zorana Milenko-
vića, koncertom Tria Topli-
šek, projekcijo kratkih filmov: 
Davida Beline, Primoža Buta, 
Dejana Ulaga, Žiga Planinš-
ka, Luka Drofenika in Igorja 
Zupeta, gostil je masterchefa 
Jaka Mankoča, mag. Marjano 
Petrović, zgodovinarje: prof.dr. 
Aleksandra Petrovića, dr. Saro 
Špelec, dr. Lovorko Magaš 
Bilandžić, Ivana Smiljaniča, 
Matjaža Javšnika, Damjana 
Drenški, v sodelovanju z MPI 
Vrelec delavnico na temo Ko 
talent postane tvoj poklic, gle-
dališko predstavo ‘Smrt fašiz-
mu o Ribarima i Slobodi’ BG 
Reflektor teatra in zaključno 
prireditev s številnimi umetniki 
in legendami Rogaške Slatine; 
Mišel Amo Ristov, Andreja 
Đakušić, Đorđe Živadonović 
Grgur, Erna Ferjanič, Strahi-
nja Blažić, Sunčica, Nikola, 
Renato, Sandi, Cvetka, Miha, 
Roman ...
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Odprtje razstave s prerezom traku, ki ga je Poljanec konzerviral. Foto: Luka Drofenik

Jaka Mankoč, Nani in njegovi sestri 
Brigita in Irena. Foto: Janez Novak

Barbara Rehar je prebrala tekst o vložninah in zapela ob sprem-
ljavi Josipa Tkalca, levo Sergeja Javornik, ki je povezovala pro-
gram. Foto: Luka Drofenik

Mag. Marjana Petrović in prof. dr. Aleksandar Pet-
rović. Foto: Mojca Senegačnik

Ko talent postane poklic, od leve: Branka Aralica, 
Đorđe Ž. Grgur, Tina Konec, Roman Uranjek in Moj-
ca Senegačnik. Foto: Nani Poljanec

KunstHaus gostoljubje, kjer so bili 
nameščeni gostje iz Beograda. Foto: 

Đorđe Ž. Grgur

na srce kar veliko tam, do danes 
ga je obiskal 89-krat in tam spoz-
nal preko 250 prijateljev. Od leta 
2015 v Rogaški Slatini redno go-
stujejo gledališčniki iz Beograda. 

Skozi očala velikih ljudi
Na Nanijevi polici v kozmo-

loški shrambi imajo pomembno 
mesto vložena očala velikih igral-
cev, umetnikov, osebnosti; med 
drugim je Nani konzerviral oča-
la preminule briljantne Milene 
Dravić in njenega moža igralca 
Dragana Nikoliča. Ideja, ki stoji 
za konzervacijo očal pomembnih 
osebnosti, presega idejo o ohra-

njanju trenutka, temveč zajema 
ohranjanje človeka, njegov pog-
led na svet, kako ga je skozi svoja 
očala odkrival, edinstveni svet, ki 
ga je živel.    

Skozi Nanijeva očala
Zadnja postaja Nanija Poljanca 

je Kozmos 18. 7. 2069. S seboj 
nosi svoje vložnine, s katerimi 
nam odpira portal v njegov svet, 
daje nam sebe, svoja spoznanja, 
svoje spomine, svoj humor, svoje 
telo, svoje življenje. Poziva nas k 
ohranjanju vsega človeško lepe-
ga, k razumevanju in spoštovanju 
trenutka in spomina, z namenom 

bogatenja in učenja, predvsem pa 
konzervacije pomenljivih medčlo-
veških odnosov. Konzervirajmo ne 
le hrane za telo, konzervirajmo tu-
di hrano za dušo. Vložnina z naslo-
vom Konzervirani čas – ure v kisu 
simbolno lepo povzame sporočilo 
razstave, vzemimo si čas za čas, 
tisti pretekli in ta sedanji, ki se iz 
preteklega rojeva ali kot pravi Na-
ni: »Največji problem današnjega 
časa je, da si ljudje ne vzamejo 
časa, e pa džabe vam skupi satovi 
kad nemate vremena.« 
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Mednarodni dan starejših
Učiteljski poklic je čudovit 

in tudi naporen. Generacije se 
menjavajo iz leta v leto, mi pa 
jih izo-bražujemo in tisto, kar 
je najbolj pomembno, vzgaja-
mo. Marsikatero vrednoto stari 
starši in starši s svojimi življenj-
skimi in delovnimi izkušnjami 
otrokom privzgojijo in tako ve-
liko pripomorejo k njihovemu 
razvoju. Marsikatero vrednoto 
pa si otroci pridobijo v času 
šolanja. Lepo bi bilo, da bi se 
mladi rod naučili prostovoljstva 
in medgeneracijskega sodelo-
vanja, kjer se izmenjujejo izku-
šnje, spoznanja, kjer se učimo 
drug od drugega, se družimo, 
skupaj ustvarjamo. Da dobro-
to in spoštovanje kot človeško 
vrlino gojimo in privzgojimo 
današnjim in jutrišnjim gene-
racijam.

Prijazna beseda in topel na-
smeh vsakemu polepšata dan.

1. oktobra smo tudi učenci 
OŠ Kozje polepšali dan sta-
rejšim občanom in zaposlenim 
v Domu Šmarje pri Jelšah. Z 

navdušenjem in hvaležnostjo 
so nas sprejeli in spremljali naš 
program. Vsako točko so nagra-
dili z aplavzom in z nami peli. 
Ni besed, s katerimi bi lahko 
opisala njihovo hvaležnost; na-
stopajoče učence, ravnatelja ter 
naju z Marinko Moškon se je to 
zelo dotaknilo.

Že tretje leto obiskujemo sta-
rejše občane v domu in že tretje 
leto z veseljem sodelujejo pri 
pro-gramu: Neli Belina, Anja 
Pečnik, Lana Pirš, Žan Kiderič, 
Maša Ferlič, Manca Berglez, 
Eva Cen-trih, Patrik Kovačič, 
Luka Lesjak, Sanja Debelak, 
Jerneja Sikošek. To so učenci, 
ki jih lahko damo za primer 
medgeneracijskega sodelova-
nja. Hvala! Dobroto in spošto-
vanje so že izkazali ter prijaz-
nost, odgovornost in spoštlji-
vost so vrednote, ki rastejo z 
njimi in z marsikaterim učen-
-cem naše šole. Z njimi bodo v 
življenju marsikomu polepšali 
ure in dneve.

Marjana Hartl,  
učiteljica OŠ Kozje

Kulturni dan malo drugače z  
Marto Zore in Gojcem

31. oktobra smo na OŠ Kozje 
imeli kulturni dan, ki je potekal 
malo drugače. K nam sta prišla 
Marta Zore in Gojmir Lešnjak-
-Gojc, ki sta nam predstavila 
ljudsko glasbo v sodobni pre-
obleki. 

Da pa je bil naš večnamenski 
center res uporabljen, smo k so-
delovanju povabili še sosednje 
šole, da je bilo vzdušje res en-
kratno. Učenci so lahko sode-
lovali s petjem, s pogovorom, 
igranjem na saksofon ter uživali 
ob pesmih Borisa A. Novaka.

Vse skupaj se je zaključilo s 
skupinskim slikanjem in pogo-
vorom Marte in Gojca, ki sta bi-
la prijetna sogovornika in nam 
polepšala prijeten jesenski dan.

Teden otroka na OŠ Kozje
V letošnjem tednu otroka smo 

imeli na OŠ Kozje v oddelku 
podaljšanega bivanja različne 
delavnice. Že kar na začetku te-
dna nas je obiskala tetka Jesen. 
Z njo so učenci spoznali, kaj 
vse delamo jeseni in se v ne-
katerih od teh opravil tudi sami 
preizkusili. Po napornem delu 
vseh učencev je sledila prava 
pogostitev z različnimi jesen-
skimi dobrotami (pečen kostanj, 
ocvirkovka, jabolka, grozdje, 
bučnice in domač jabolčni sok). 
Zato bi se radi zahvalili prav 
vsem, ki so nam priskočili na 
pomoč pri izvedbi tega dne. V 
torek smo na obisk povabili če-

belice. Okrasili smo jih s koruzo 
in barvami. Sedaj pa nam prav 
lepo krasijo učilnico. V sredo je 
bil na vrsti šolski kino. Ogledali 
smo si film o Piki Nogavički in 
se posladkali z bombončki. Ker 
nam je v ponedeljek od peke 
kostanja ostalo še veliko nab-
ranega kostanja, smo iz njega 
v četrtek izdelovali različne fi-
gurice. Kaj vse nastane, ko se 
vklopi otroška domišljija. V pe-
tek pa smo bili ustvarjalni zunaj. 
S kredami smo poslikali igrišče. 
Cel teden pa smo se veliko ig-
rali, saj je bila tema letošnjega 
tedna otroka prav prosti čas.
Maja Garbas in Marinka Žibret



ROGAŠKE NOVICE 1147, 16. NOVEMBER 2018

tajnistvo@rogaskenovice.si • www.novice.si 65



ROGAŠKE NOVICE 1147, 16. NOVEMBER 2018

tajnistvo@rogaskenovice.si • www.novice.si66

OBVESTILA
66 ROGAŠKE NOVICE 1147, 16. NOVEMBER 2018

Kako oddati obvestila?
Obvestila, po želji s fotografijo, oddajte do torka, do 12. ure, na naslov 

tajnistvo@rogaskenovice.si, tel. in faks: 03 819 19 27 ali na naslov 
Rogaske novice, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina. Objava komer-

cialnih obvestil,  
oblikovanih besedil ali obvestil z daljšim besedilom 

 je mogoča le ob plačilu. Informacije je zbralo uredništvo Rogaških novic. 
Za morebitne spremembe organizatorjev prireditev ne odgovarjamo.

tajnistvo@rogaskenovice.si • www.novice.si

PRIREDITVE
Bralna značka za odrasle
V petek, 23. novembra, ob 18. 
uri bo v grajski pristavi v Rogatcu 
otvoritev bralne značke za odra-
sle in pogovorni večer s pisatelji-
co Azro Širovnik. 

Srečanje harmonikarjev
V nedeljo, 25. novembra, 
Kulturno društvo Pristava prireja 
srečanje mladih harmonikarjev. 

ZA OTROKE
Zmajčkov abonma
V soboto, 17. novembra, ob 10. 
uri bo v kinodvorani v Kozjem 
Zmajčkov abonma. Predstavo 
Čarobni potoček bo izvedlo gle-
dališče Bičikleta.

KINO
Rogaška Slatina
V petek, 16. novembra, ob 17. 
uri in v soboto, 17. novembra, 
ob 19. uri bodo predvajali pus-
tolovski družinski film Magične 
živali: Grindelwaldova hudo-
delstva v 3D.
V petek, 16. novembra, ob 
19.30 in v soboto, 17. novem-
bra, ob 17. uri bodo predva-
jali igrani dokumentarni film 
Največji dar. 

Šmarje pri Jelšah 
V soboto, 17. novembra, ob 

16.45 bodo predvajali igrani pus-
tolovski družinski film Hrestač in 
štiri kraljestva. 
V soboto, 17. novembra, ob 19. 
uri bodo predvajali pustolovski 
družinski film Magične živali: 
Grindelwaldova hudodelstva.
V petek, 23. novembra, ob 17. 
uri bodo predvajali romantično 
komedijo Mala Italija.
V petek, 23. novembra, ob 
19.30 bodo predvajali film Hotel 
svobodne menjave. 

KONCERT
Pegazove muze
V nedeljo, 18. novembra, 
ob 18.11 bo v kulturnem cen-
tru v Rogaški Slatini koncert 
Pegazovih muz z naslovom Juke 
box. 

Klavirski večer
V sredo, 21. novembra, ob 
18. uri bo v kulturnem domu v 
Šmarju pri Jelšah klavirski večer. 
Nastopili bodo Matija Drofenik, 
Lucija Kašnar in Stipe Prskalo. 

ŠPORT, POHOD
Košarka 
V petek, 16. novembra, ob 19. 
uri bo v Večnamenski športni 
dvorani v Podčetrtku tekma dru-
ge moške slovenske košarkar-
ske lige KK Terme Olimia : KK 
Grosuplje.

Martinov pohod
V soboto, 17. novembra 
Planinsko društvo (PD) Vrelec 
Rogaška organizira Martinov 
pohod. Več informacij na spletni 
strani društva. 

OBVESTILA
Dobrodelna joga
V soboto, 17. novembra, ob 10. 
uri organizira Leo klub Rogaška 
v glasbeni dvorani Grand hotela 
Rogaška prvo dobrodelno jogo. 
Udeleženci potrebujejo podlogo 
in veliko dobre energije. 

Druženje upokojencev
V nedeljo, 18. novembra, ob 
11.30 bo v dvorani društva upoko-
jencev v Kostrivnici popoldansko 
srečanje članov. 

Srečanje jubilantov
V nedeljo, 18. novembra, ob 
9.30 bo v cerkvi sv. Petra v Bistrici 
ob Sotli srečanje jubilantov. 

Likovni krožek
V ponedeljek, 19. novembra, 
ob 9. uri bo v kulturnem domu 
v Šmarju pri Jelšah uvodno sre-
čanje študijskega likovnega krož-
ka Univerze za tretje življenjsko 
obdobje.

Pravljični večer
V ponedeljek, 19. novembra, ob 
18. uri bo v kulturnem domu v 
Šmarju pri Jelšah pravljični ve-
čer za odrasle. Predstavili bodo 
zvezde, sonce in luno v pravljicah 
sveta. 

Dan splošnih knjižnic
V torek, 20. novembra, bo dan 
splošnih knjižnic. V nekaterih 
knjižnicah bodo brezplačno vpi-
sovali nove člane. V knjižnici v 
Šmarju pri Jelšah bo ob 9. uri 
dogodek Moja knjižnica praznuje. 

Zdravilni učinki eko zelišč
V torek, 20. novembra, ob 16. 
uri bo v šoli v Podčetrtku pre-
davanje Jožeta Majsa s Kmetije 
Plavica o zdravilnih učinkih ze-
lišč. 

Čitalniški večer
V torek, 20. novembra, ob 18. uri 
bo v knjižnici v Kozjem čitalniški 
večer. Gost bo Adi Smolar. 

Beremo v naročju staršev
V sredo, 21. novembra, ob 10. uri 
bo v kulturnem domu v Šmarju pri 
Jelšah uvodno srečanje študijskega 
krožka za mlade starše.

E-knjižnica
V četrtek, 22. novembra, bodo v 
knjižnici v Rogaški Slatini uporab-
nike spoznavali s spletnim portalom 
Biblos. 

Samooskrbni ekološki vrt
V petek, 23. novembra, ob 16. uri 
bo v poslovni stavbi OKP v Rogaški 
Slatini predavanje dr. Marinke Vovk 
o samooskrbnem ekološkem vrtu. 

Okusimo dediščino
V Rogatcu organizirajo etnograf-
ske prikaze, učne in doživljajske 
delavnice.
V soboto, 17. novembra, od 10. 
do 12. ure bosta v dvorcu Strmol 
delavnici pletenja iz šibja in lon-
čarstva.
Vsako soboto, od 13. do 15. ure je 
v Muzeju na prostem peka kruhkov 
žulik.

Evropski teden zmanjševanja 
odpadkov
Od 17. do 25. novembra bo evrop-
ski teden zmanjševanja odpadkov. 
V okviru tega tedna bodo organizi-
rane tri delavnice (prikaz možnosti 
popravil izdelkov, priprava narav-
nega pralnega praška in ponovna 
uporaba odpadnega jedilnega olja). 
Delavnice bodo med 13. in 17. uro: 
v ponedeljek pred kulturnim do-
mom v Bistrici ob Sotli, v torek pred 
občinsko stavbo v Kozjem, v sredo 
v Tuš centru v Podčetrtku, v četrtek 
pred občinsko stavbo v Šmarju pri 
Jelšah, v petek na Evropski plošča-
di v Rogaški Slatini. Delavnice še 
bodo v soboto, 24. novembra, med 
9. in 13. uro v Mercator centru v 
Rogatcu in v sredo, 21. novem-
bra, med 12. in 16. uro v zbirnem 
centru v Tuncovcu. 
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 » Svetuje: Špela Boh,  
mag. farm., Celjske lekarne

Za pravilno delovanje orga-
nizma je potrebna zdrava genet-
ska osnova, ugodno okolje, v ka-
terem živimo, telesna aktivnost 
in zdrava prehrana za zadosten 
vnos vitaminov. Vitamin D je le 
eno od mnogih nujno potrebnih 
hranil. Njegova vloga pri vzdr-
ževanju zdravih, močnih kosti 
in zob je že dolgo znana in 
dobro raziskana. Odgo-
voren je za ohranjanje 
določenega nivoja 
kalcija v krvi. Če je 
v prehrani kalcija 
dovolj, bo D vita-
min omogočil, da se 
ga iz tankega čreve-
sja vsrka ravno toli-
ko, kot ga potrebujemo. 
V primeru, da ne užijemo 
dovolj kalcija ali da v telesu ni 
dovolj D vitamina, pa se bo kal-
cij izplavil iz kosti in le-te bodo 
postale krhke, razvije se lahko 
osteopenija ali osteoporoza. Pri 
otrocih lahko pomanjkanje vodi 
v rahitis. 

DEJSTVA

POLOŽENO NA SRCE

Vitamin D vpliva tudi na imunski odziv, mišično maso in 
moč, razpoloženje, krvni tlak, zdravje srca in ožilja ter na 

zaščito pred razvojem sladkorne bolezni in rakavih obolenj. 
Pestra, uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost naj 

predstavljata zdravo osnovo za ohranjanje dobrega fizičnega in 
psihičnega počutja.

Prekomerno uživanje 
Toksičnost vitamina D 
povzroči izključno preko-
merno uživanje zdravil in/
ali prehranskih dopolnil. Do 
tega privede večmeseč-
no dodajanje vitamina D v 
odmerkih, ki vsaj desetkrat 
presegajo priporočeni dnev-
ni odmerek. Pri prekomer-
nem sončenju do tega ne 
pride, saj telo omeji sinteti-
zirano količino vitamina D. 

Kako dobiti 
vitamin D?

Glavni vir tega 
v maščobah topnega vitamina 
je sinteza v koži. Nastane pod 
vplivom UVB žarkov, v jetrih 
in ledvicah pa se pretvori v 
končno, aktivno obliko kalci-
triol. V naši zemljepisni legi 

zadostuje že, da od marca do 
oktobra trikrat na teden med 10. 
in 16. uro za 5 do 10 minut brez 
zaščitnega faktorja izpostavimo 
soncu kožo rok in obraza. Kljub 
temu večina tega ne udejanja, 
saj so ugotovili, da ima nor-
malno koncentracijo vitamina 
D le 20 do 25 % prebivalstva. 
Manj vitamina D namreč nasta-
ja pri starejših, pri zadrževanju 
v zaprtih ali senčnih prostorih, 
pri nanašanju kozmetike z za-
ščitnim faktorjem, v severne-
jših krajih in pri temnopoltih. 
K pomanjkanju so nagnjeni 
tudi izključno dojeni otroci, 
nosečnice, doječe matere, pre-
komerno težki ljudje in bolniki 
s Chronovo boleznijo ali ce-
liakijo. Še posebej predstavlja 
izziv vnos vitamina D v jesen-
skih in zimskih mesecih. Nekaj 
ga v telo sicer vnesemo tudi z 
živili (losos, tuna, skuša, rume-
njak, gobe), vendar premalo za 
dnevne potrebe. Če na soncu 
in s prehrano ne zadostimo 
dnevnim potrebam, svetujemo 
dodajanje k prehrani v obliki 

Strokovnjaki 
so ugotovili, da ima v 

naši zemljepisni legi le 20 
do 25 % prebivalstva normalno 

koncentracijo vitamina D, četudi je 
dovolj že, da trikrat na teden za 5 
do 10 minut izpostavimo soncu 

kožo rok in obraza. zdravil ali prehranskih dopolnil 
(kapljice, tablete, pršila). 

Koliko ga je dovolj?
Idealne koncentracije vita-

mina D v plazmi niso natančno 
določene. Po priporočilih, 
zasnovanih na osnovi obsežnih 
raziskav, je priporočeni dnev-
ni odmerek 400 do 1000 i. e. 
(mednarodne enote) dnevno, s 
prilagajanjem odmerka glede 
na starost, potrebe ali uživanje 
ostalih zdravil. 

VITAMIN D – ZNANI NEZNANEC

Izkoristimo sončne dni za tvorbo 
vitamina D

www.lekarnaNaKlik.si
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Derma  
nasveti

Piše: Sandi Luft, dr. med.,  
spec. dermatologije, Derma center Rogaška

Miti in resnice o botoksu
Glajenje gub z botoksom, strokov-

no poimenovanem botulinum tok-
sin, je najpogostejši estetski posto-
pek na svetu. Je cenovno zelo dosto-
pen in varen, ne zahteva okrevanja 
in ima zelo redko stranske učinke. 
Uporabljamo ga za glajenje gub na 
čelu in v okolici oči, zmanjšanje po-
tenja pazduh in slinjenja, pa tudi za 
zdravljenje migren in čezmernega, 
bolezenskega krčenja mišic. Botoks 
nikakor ni krivec za povečane us-
tnice čez mejo dobrega okusa, kar 
je pogosto zmotno razmišljanje v 
medijih in javnosti.

Debelina kože, zunanji vplivi in na-
ravni procesi staranja, genska zasnova 
za velikost in moč mimičnih mišic ter 
socialno okolje v zgodnji mladosti so 
vplivi, zaradi katerih nekateri bolj, dru-
gi manj intenzivno pri komunikaciji 
uporabljamo mimične mišice obraza, 
ki so najpogostejši vzrok za nastanek 
gub in gubic na obrazu. O botoksu kot 
estetskem preparatu so začeli razmi-
šljati v 80-ih letih prejšnjega stoletja, 
ko so ob zdravljenju škiljenja opazili 
zmanjšanje gub v okolici oči, do danes 
pa se je njegova uporaba razmahnila 
tudi v druge veje medicine.

Za naravnejši videz
Botoks je v medijih sprva zaslovel 

zaradi preventivnega učinka in glajenja 
obstoječih mimičnih gub na obrazu, 
danes pa je najbolj pogost pomlajeval-
ni postopek na svetu. Z botoksom spro-
stimo mimične mišice na obrazu, ki 
povzročajo za marsikoga moteče gube. 
Botoks nikakor ne prepreči naravnega 

izražanja čustev kot pred leti ‘moderna’ 
popolna ohromitev in zamrznitev obra-
za. Doziranje mora biti zato obvezno 
prilagojeno posamezniku, njegovim 
mišicam, načinu izražanja. Univerzal-
na formula njegove uporabe ne obstaja, 
zato obiščite izkušenega zdravnika z 
znanjem in izkušnjami.

Brez konkurence
Prvi učinek botoksa se pojavi tretji 

dan po injiciranju, končni v 14 dneh. 
Snov se namreč v dveh tednih veže na 
stike med mišico in živcem v nepo-
sredni bližini injiciranja, zato ne more 
imeti oddaljenih stranskih učinkov, v 
nekaj mesecih pa se razgradi. Delo-
vanje je odvisno od velikosti mišic in 
injicirane količine. Najpogosteje traja 
od tri do šest mesecev, nato postopoma 
popusti. Ponovitev naj bo največkrat 
dvakrat na leto, saj prepogoste pono-
vitve z malimi odmerki rade vodijo v 
nastanek protiteles in odpornost.

Glajenje gub na obrazu z botoksom je 
danes najbolj razširjeni estetski posto-
pek na svetu.

Je čas za bralna očala?
Večina ljudi se po 40. letu 

spopada s težavami pri bra-
nju. Predvsem v slabše osvet-
ljenih prostorih. Če teh težav 
še ne poznate, jih boste sča-
soma zagotovo še spoznali. 
Nekje v štiridesetih ali pet-
desetih letih boste opazili, da 
morate tekst odmakniti dlje 
od oči, če ga boste želeli pre-
brati. Približevanje teksta pa 
bo povzročalo zamegljen vid 
in nezmožnost branja.

Če se pa s takšnimi težava-
mi že spopadate, pa je prišel 
čas za nakup bralnih očal, saj 
imate očesno napako imeno-
vano ‘presbyopia’ – starostna 
slabovidnost. Na brezplačno 
kontrolo vida se lahko naroči-
te na: www.optika-oftalmos.
si. To je popolnoma normalna 
očesna napaka, ki doleti vsa-
kega v obdobju po štiridese-
tem letu starosti. Presbyopia 
je očesna napaka, ki se pojavi 
zaradi oslabitve oziroma sta-
ranja očesne leče, ki izgubi 
prožnost in ni več zmožna 
izostriti bližnjih predmetov.

Že narejena bralna očala
Bralna očala je možno ku-

piti tudi v lekarnah, poštah, 
drogerijah in trgovinah. Ta 
očala so na prvi pogled zelo 
podobna očalom, ki jih kupite 
pri optiku, vendar se od njih 
močno razlikujejo. Očalna 
stekla so iz nekvalitetnih in 
optično manj prepustnih ma-
terialov, nimajo antirefleksnih 
nanosov in v primerjavi s ka-
kovostnimi optičnimi stekli 
je prepustnost svetlobe ma-
njša tudi do 25 %. Pri večjih 
dioptrijah je slika zaradi ne-
stanjšanih stekel na robovih 
ukrivljena in precej popačena. 

Zaradi nepravilne dioptrije in 
nepravilnih optičnih centrov 
se lahko pojavljajo glavobo-
li, utrujene oči in po dolgo-
trajnem nošenju tudi težave z 
očmi in binokularnim vidom 
ali celo škiljenje ter hitrejše 
slabšanje vida. Tudi okvirji 
so iz nekvalitetnih materia-
lov, zaradi katerih so možne 
alergijske reakcije na obrazu. 
Edini prednosti bralnih očal 
sta cena in hitra dostopnost.

Zelo pomembno je, da so 
vsaka očala narejena posebej 
za vas, po vaših točnih po-
datkih. To je dioptrija, ki se 
med desnim in levim očesom 
lahko zelo razlikuje ter indi-
vidualna zenična razdalja, ki 
je različna od posameznika 
do posameznika in omogoča 
pravilen lom žarkov in jasen 
pogled skozi očalna stekla.

Kaj so progresivna očala?
Progresivna (multfokalna) 

ali večžariščna očalna stekla 
nam omogočajo oster vid na 
bližino in daljavo. Pri takšnih 
očalih je zgornji del namenjen 
gledanju v daljavo, spodnji 
del pa branju. Vmesni del ste-
kla nam pa omogoča gledanje 
na vmesne razdalje, na primer 
na računalnik. Prehod dioptri-
je je popolnoma neopazen, saj 
se postopoma in neprekinjeno 
stopnjuje. 

Takšna očala so primerna 
za ljudi, ki imajo dioptrijo 
za daljavo in bližino ter ti-
ste, ki imajo dioptrijo samo 
za branje. Velika prednost 
progresivnih očal je, da ima 
uporabnik ena sama očala za 
vsa opravila. Preberite si več 
o progresivnih očalih: www.
progresivnaocala.info. 
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Za dobroto vajinih rok 
ostala je beseda hvala, 

ki v srcih bo ostala 
in večno lep spomin na vaju.

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zaživijo. 
(J. W. Goethe)

SPOMIN

Letos je minilo 16 let, odkar 
nas je zapustil dragi oče in 
10 let, odkar se je poslovila 

draga mama

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame, tašče,  
babice in prababice

ANE ŠERBAK
roj. Belcer

iz Rajnkovca, Rogaška Slatina

Se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem, 
ki ste jo pospremili v zadnji dom. Hvala za izrečena soža-

lja, tople stiske rok, lepe besede, darovane sveče in za svete 
maše. Hvala sorodnikom, sosedom in osebni zdravnici 

Marjani Kužnar Jugovar za vso pomoč in podporo v času 
bolezni. Hvala župnikoma za lepo opravljen obred, pev-

cem, trobentaču za odigrano Tišino, pogrebni službi Žekar 
in Vladu Kamenšku za lepe besede slovesa.

Velika hvala tudi vsem, ki ste ji v življenju kaj dobrega 
naredili.

Žalujoči: vsi njeni.

ZAHVALE,SPOMINI

»Glej, pridem kmalu ...«
 » Piše: Jože Vehovar,  

nadžupnik v Rogaški Slatini

Evangeliji ob koncu cerkvenega 
leta (tudi evangelij prihodnje nede-
lje) nam govorijo o budnem priča-
kovanju konca našega življenja in 
konca sveta. V Lukovem evangeliju 
Jezus pravi svojim učencem: »Nebo 
in zemlja bosta prešla, moje besede 
pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti 
dan ali uro pa ne ve nihče, ne an-
geli v nebesih ne Sin, ampak samo 
Oče.«

Vsako jutro našega življenja je 
prazna stran …

V današnjem času se kristjani lah-
ko zelo hitro vdajamo udobnosti. 
Toda evangelij nam predlaga, naj 
bomo kot služabniki, ki ne gredo 
spat, kajti njihov gospodar se še ni 
vrnil. Ta svet zahteva našo odgo-
vornost in mi jo moramo prevzeti v 
celoti in z ljubeznijo. Jezus želi, da 
je naše življenje marljivo, da nikoli 
ne nehamo biti budni, da bi tako s 
hvaležnostjo in začudenjem sprejeli 
vsak nov dan, ki nam ga poklanja 
Bog. Vsako jutro je prazna stran, na 
katero kristjan začne pisati z dob-
rimi deli. Mi smo že bili rešeni z 
Jezusovim odrešenjem, a sedaj pri-
čakujemo popoln izraz njegovega 
gospostva: ko bo Bog končno vse v 
vseh (glej 1 Kor 15,28).

Z Jezusom hlad težkih trenut-
kov ne paralizira … 

Kristjan ni ustvarjen za dolgoča-
senje, ampak za potrpežljivost. Ve, 
da je tudi v enoličnosti nekaterih 
dni, ki so vedno isti, skrita skriv-
nost milosti. Obstajajo osebe, ki z 
vztrajnostjo svoje ljubezni posta-
nejo kakor vodnjaki, ki namakajo 
puščavo. Nič ni zaman in nobena 
situacija, v kateri se znajde kristjan, 
ni popolnoma neobčutljiva za ljube-
zen. Nobena noč ni tako dolga, da 
bi pozabili veselje svita. Ko je tema 
največja, je svit najbližji.

Če ostanemo povezani z Jezu-
som, nas hlad težkih trenutkov ne 
paralizira. In četudi bi ves svet pri-
digal proti upanju, če bi govoril, da 
bo prihodnost prinesla samo tem-

ne oblake, kristjan ve, da je v tisti 
isti prihodnosti Kristusova vrnitev. 
Kdaj se bo to zgodilo, nihče ne ve. 
A misel, da je na koncu naše zgo-
dovine usmiljeni Jezus, je dovolj, 
da zaupamo in ne preklinjamo živ-
ljenja. Trpeli bomo, prišli bodo tre-
nutki jeze in ogorčenosti, a spomin 
naše vere na Kristusa in milost, ki 
jo daje Gospod, to dvoje bo odstra-
nilo skušnjave, da je naše življenje 
zgrešeno.

Vse, kar je motno, bo nekega 
dne postalo luč …

Potem ko smo spoznali Jezusa, 
ne moremo storiti drugega, kot pre-
iskovati zgodovino z zaupanjem in 
upanjem. Jezus je hiša in mi smo 
znotraj nje. In z oken te hiše gleda-
mo svet. Zato se ne zaprimo vase, 
ne objokujmo otožne preteklosti, ki 
se zdi pozlačena, ampak vedno glej-
mo naprej, v prihodnost, ki ni samo 
delo naših rok, ampak je predvsem 
stalna skrb Božje previdnosti. Vse, kar 
je motno, bo nekega dne postalo luč.

Pridi, Gospod Jezus …
Kdor na svet prinaša upanje, ni 

nikoli popustljiva oseba. Jezus nam 
pravi, naj ga ne čakamo križem 
rok: »Blagor tistim služabnikom, ki 
jih bo gospodar ob svojem prihodu 
našel budne!« (Lk 12,37). Ni gradi-
telja miru, ki ne bi vznemiril svojega 
osebnega miru, ko nase vzame pro-
bleme drugih. Kristjan namreč tvega, 
pogumno tvega, da bi prinesel dobro, 
ki nam ga je dal Jezus.

Vsak dan svojega življenja po-
navljajmo tisto prošnjo, ki so jo prvi 
učenci v svojem aramejskem jeziku 
izražali z besedo Marana tha in ki 
jo najdemo v zadnji vrstici Svetega 
pisma: »Pridi, Gospod Jezus.« (Raz 
22,20). To je refren vsakega krščan-
skega življenja. V svojem svetu ne 
potrebujemo drugega kakor Kristu-
sovo navzočnost, s tem imamo na-
mreč vse: življenje, mir, upanje, ra-
dost in veselje! Neizmerno velika je 
milost, če v molitvi, v težkih dneh 
tega življenja, slišimo njegov glas, 
ki nam odgovarja: »Glej, pridem 
kmalu.« (Raz 22,7). 

iz Strmca pri Sv. Florijanu 

Hvala vsem, ki postojite pri njunem 
grobu.

Vsi domači.

JOŽEF 
POHARC

ŠTEFANIJA 
POHARC
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MALI OGLASI
74

Mali oglas – veliki posel!
 03 819 19 27

tajnistvo@rogaskenovice.si
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NEPREMIČNINE
V Dobovcu (Rogatec) ugodno pro-
dam kmetijsko zemljišče in gozd, 
skupaj 2 ha (na položnem terenu 
blizu glavne ceste). Telefon 03 58 
13 909. 
V Rog. Slatini oddam apartma, 
55 m2, v pritličju hiše C. na Boč 
32 b (opremljena kuhinja z jedil-
nico, soba, wc in kopalnica, zra-
ven še terasa in parkirno mesto). 
Telefon 041 457 652, Marko. 
V Rog. Slatini oddam opremljeno 
garsonjero. Telefon 031 407 915. 
V centru Slov. Bistrice prodam 
kombinirano trgovino. Za več 
informacij pokličite na telefonsko 
številko 041 463 321.
V centru Slov. Bistrice se v najem 
oddajo poslovni prostori s parki-
riščem v velikosti: 135 m² ali 55 
m2 ali 190 m2. Cena 4 EUR/m². 
Prostori so primerni za trgovino, 
delavnico ali skladišče. Telefon 
041 463 321.
Prodam ali oddam vinograd s 
parcelo 32 arov (delno zazidalno) 
s shrambo (vikendom 5x6m, as-
falt, voda, elektrika in samo 6 km 
iz Slov. Bistrice). Zavetna lega 
(ni toče in ni slane). Telefon 031 
770 803.
Prodam hišo v Matkah pri 
Preboldu, vsi priključki, central-
na na drva, dve etaži po 56 m2, 
cena 60.000 EUR. Telefon 041 
516 885.
Na Šentjungertu prodam v celoti 
opremljen bivalni vikend. Mirna 
lokacija z lepim razgledom, 699 
m2 zemljišča s sadovnjakom. 
Cena 53.000 EUR. Možna me-
njava. Telefon 041 708 989.
Stanovanjsko hišo na Svetem 
Jerneju 8 a, 202 m2, in pripadajoče 
zemljišče, 3759 m2, leto izgradnje 
1990, prodam. Telefon 041 633 
028 – Lunder.
1-sobno stanovanje ali večjo gar-
sonjero v Slov. Konjicah, po mož-
nosti opremljeno, kupim. Telefon 
031 692 673.

ŽIVALI
Kupim bikce in teličke od 120 do 
220 kg ter teleta za zakol. Telefon 
041 890 808. 

Prodam odojke in pujske težke 60 
kg, primerni za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Okolica Rog. Slatine. Telefon 
031 583 362. 
Kupim bikce mesni tip, težke od 
200 do 300 kg, ter krave in telice 
za zakol, plačilo takoj. Telefon 031 
832 520. 
Prodam prašiča za zakol, težkega 
200 kg, 1,80 EUR/kg. Telefon 041 
232 927 in 041 551 347. 
Prodam prašiča do 300 kg, krm-
ljenega s kuhano hrano. Telefon 
041 877 462 in 031 639 466. 
Prodam prašiča 150 ali 180 kg, 
krmljen z domačo kuhano hrano. 
Telefon 03 58 24 019. 
Prodam dva prašiča, nad 200 kg, 
domača reja. Telefon 040 771 526. 
Prodam kamerunske ovce (rja-
ve, se ne strižejo). Telefon 051 655 
589. 
Prodam prašiče od 30 do 250 
kg, ter izločene plemenske svinje 
primerne za predelavo (salame). 
Zbiramo naročila za breje svinje 
mladice. Domača hrana, možna do-
stava. Telefon 031 311 476. 
Ugodno prodam prašiče med 40 
in 50 kg, primerni za nadaljnjo rejo, 
domača hrana. Telefon 03 58 14 
485 in 069 650 796. 
Ugodno prodam mlade nesnice 
hisex, tik pred nesnostjo ali na za-
četku nesnosti, rjave in peteline, 
opravljena vsa cepljenja, prodam 
tudi koruzo, pšenico in šrot, vsak 
dan od 8. do 17. ure. Jožica Soršak, 
Podlože 1, Ptujska Gora. Telefon 
041 694 124 in 02 79 30 581.
Kokoši nesnice prodamo na kme-
tiji v okolici Celja. Ob nakupu 10 
kokošk petelina podarimo. Živali 
so cepljene in nimajo odščipnjenih 
kljunov, zato so primerne za kmeč-
ko rejo. Telefon 031 461 798, 041 
763 800.
Prašiče, težke od 30 do 200 kg, in 
izločene rejene svinje, primerne 
za suhomesnate izdelke, prodam, 
kupim pa teleta za pitanje, mes-
natih pasem, in vso govejo živino 
za dopitanje. Možna brezplačna 
dostava. Telefon 02 793 66 61 ali 
041 542 325.
Prašiča domače reje, teže 180–200 
kg, prodam. Cena po dogovoru. 
Telefon 041 546 725.

Prašiče, težke od 90–140 kg, mes-
nate sorte, prodam. Možnost do-
stave. Telefon 031 538 966 ali 041 
876 978.
Piščance, žive ali očiščene, v Slov. 
Bistrici prodam. Telefon 02 81 81 
991 ali 041 590 403.
Jarkice - mlade kokoši nesnice, 
rjave, tik pred nesnostjo, redno 
cepljene, prodamo. Kmetija Šraj, 
Poljčane. Telefon 031 751 675.

Prašičke, težke cca 30 do 40 kg, 
hranjene z domačo kuhano hrano, 
prodam. Telefon 041 829 549, kli-
čite v večernih urah (Žiče).
Odojke, težke od 30 do 50 kg, za 
nadaljnjo rejo, ugodno prodam. 
Telefon 041 696 867.

VOZILA, DELI
Kupim osebno, dostavno ali tovor-
no vozilo od letnika 2000 naprej, 
lahko poškodovano, v okvari ali 
slabše ohranjeno. Telefon 070 833 
767. 
Avtoprikolico, 750 kg, novo, di-
menzije 215x115x35 s cerado, viši-
ne 120 cm, nemške izdelave, moč-
nejše izvedbe, prodam. Telefon 
041 661 737.

STROJI, NAPRAVE
Kupim traktor ali delovni stroj 
katerekoli znamke, lahko poškodo-
van, v okvari ali slabše ohranjen. 
Telefon 031 374 578. 
Prodam traktorsko kosilnico SIP 
roto 220 in zgrabljanik SIP 320. 
Telefon 041 268 405. 
Prodam traktor Štajer 540, Ursus 
35, gorski trosilec za gnoj, kosil-
nico 165 roto, BCS kosilnico in 
še nekaj strojev. Možna menjava. 
Telefon 031 767 927. 
Prodam hidrofor v dobrem stanju. 
Telefon 040 259 082. 

Prodam vakum črpalko za mleko-
mat. Telefon 051 823 528. 
Prodam motorno žago Husqvarna 
357 SP. Telefon 051 251 123.
Kupim kmetijski stroj, mulčer, 
frezo, koso, cisterno, traktor, moto-
kultivator, priključke in drugo, tudi 
v okvari. Telefon 041 407 130.
Drobilec koruze za stročje ali zrnje 
s 100 l zalogovnikom, vse na kole-
sih ugodno prodam. Telefon 041 
355 746.

DELO
Iščem delo (pomoč starejši osebi). 
Telefon 031 509 877. 

RAZNO
Prodamo vrhunski, 100-odstotni 
ekološki sok iz aronije, sirup, 
marmelado, čaj ... Za boljšo od-
pornost, dobro počutje in ugoden 
vpliv na zdravje. Telefon 068 643 
571, Rozalija.
Prodam kakovostno belo vino (za 
vino imamo pridobljeno odločbo 
o ustreznosti za prodajo). Telefon 
040 581 567. 
Prodam novo digitalno tehtnico 
do 40 kg, z izračunom cene, spo-
minom, akumulatorjem, primerno 
za domačo uporabo .Cena 45 EUR. 
Telefon 031 338 868

Prodam digitalno visečo kaveljsko 
tehtnico do 300 kg, primerno za 
domačo uporabo. Delovanje na ba-
terije. Cena 45 EUR. Telefon 031 
338 868.

Viseca
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Prodam polnilko za klobase 5 in 7 
l, pokončno, rdeče barve. Cena 100 
EUR. Telefon 031 338 868.

Za simbolično ceno prodam trosed 
(biedermeier) in kotno garnituro z 
ležiščem, malo rabljeno. Telefon 03 
58 13 091 in 031 286 176.
Prodam rabljeno vgradnjo kuhal-
no ploščo 3x plin, 1x elektrika, na 
steklo-keramični podlagi, v brez-
hibnem delovanju, cena 55 EUR. 
Prodam samostoječo pečico s 
funkcijo žara, 1500 W, prostornina 
25 l, nova, še originalno zapaki-
rana. Cena 75 EUR. Telefon 031 
814 914.
Prodam električni radiator (še 
originalno zapakiran), Merox 
Technes OPA 80, AC 230 50/60 
Hz, 600 W, cena 65 EUR. Prenosni 
hladilec zraka Iskra, z daljinskim 
upravljalnikom, zelo malo rabljen, 
60W, cena 45 EUR. Telefon 031 
814 914.
Prodam vrtljivi pisarniški stol, 
malo rabljen, z naslonjalom za 
hrbet in roki, rdeče barve, umetno 
usnje. Na naslonu za roko je malo 
odrgnjen, sicer pa brezhibno delu-
joč. Primeren za večje otroke ali 
odrasle. Cena 20 EUR. Telefon 031 
814 914.
Prodam 3 preproge (2 tekača in 1 
okrogli premer 150 cm). Rdeče bela 
kombinacija, iz volne indijska iz-
delava. Odlično ohranjeni. Cena za 
en tekač je 20 EUR, za okroglega 
pa 40 EUR. Telefon 031 814 914.
Brezplačno odpeljem belo tehni-
ko (stare aparate), akustiko, ploče-
vinke, star papir in barvne kovine. 
Telefon 070 306 904.
Kupim 140 kom strešne opeke cre-
aton rustiko rdeča bakrena engoba 
F2; 130111. Telefon 031 226 724. 
Prodam suhe ali sveže zamrznjene 
zrezane gobe in domači neškrop-
ljeni česen. Telefon 051 244 424. 

Prodam štedilnik na trdo gorivo 
Gorenje, zelo lepo ohranjen. Telefon 
051 748 479. 
Prodam drva v goleh, bukova 
in mešana v hlodih, poln kamion. 
Telefon 041 798 740.
Brezplačen odvoz starega železja, 
barvnih kovin, akumulatorjev, go-
spodinjskih aparatov, izrabljenih 
avtomobilov. Telefon 030 311 544.

Prodam 1000 l cisterno, možna do-
stava. Telefon 030 311 544.

Prodam cestne odbojne ograje, 
popolnoma ravne, dolžine 4,20 m, 
primerne za razne nasipe, mulde ..., 
možna dostava. Telefon 031 704 206. 
Kupim vojaško opremo iz 1. in 2. 
svet. vojne, stare razglednice, stare 
sekire in druge starine. Telefon 031 
266 336.
Zamrzovalno omaro - 6 predalov, 
pralni stroj Bosch, sobno kolo, hla-
dilnik, retro voziček 'lojtra', samo-
hodno kosilnico, TV klasik, moško 
žensko kolo, možna dostava, pro-
dam. Telefon 051 424 303.
Prodam mlado vino in vino sort 
sauvignon, rumeni muškat, laški riz-
ling, mešano belo, modra frankinja 
in mešano rdeče. Telefon 031 493 
985.
Kupim stare mehanske ure, lahko 
je ročna, žepna ali stenska, lahko je 
tudi v okvari. Kupim tudi druge sta-
rine. Telefon 041 275 467.

Prodam suha bukova drva, ovce 
in jagnjetino. Prodam tudi seno 
in slamo v kockah. Telefon 051 
251 123.
Bukova drva, dolžine 25, 33, 50 
ali 100 cm, prodam. Lahko pripe-
ljem. Telefon 041 840 158.
Bukova ter gabrova in mešana dr-
va prodam. Cena bukovih in gab-
rovih 60 EUR, mešanih 50 EUR. 
Prodam tudi hlodovino. Telefon 
040 243 648.
Separeje, sestavljive ali posame-
zno, kombinacija les-skaj, pro-
dam. Telefon 041 393 214. 
40 komadov vinogradniških ste-
brov prodam po polovični ceni. 
Mere 6x8x270 cm. Telefon 031 
575 739.
Kvalitetno hribovsko seno v 
kockah ter silažne bale prodam. 
Telefon 040 721 332.

Hrastovo hlodovino, lahko tu-
di na panju, minimalno 10 m3, 
kupim. Telefon 031 615 449.

Bukova drva (razrezana na 25, 
33 ali 50 cm) ugodno prodam. 
Lahko pripeljem. Telefon 051 633 
506.
Hrastove deske, zračno sušene 
4 leta, debeline 32 mm, dolžine 4 
m in 3,5 m, prodam. Telefon 051 
803 449.

Lepe sadike fig in race tekačice 
prodam. Telefon 068 621 396.

Podarim spalnico Garant Polzela 
rjave barve, sestavljeno iz omare 
dim. 180x220, postelje z jogijem 
dim. 195x180 in 2 x nočna omarica. 
Telefon 040 835 802 - Andreja.

Slivovko in sadjevec ter dvojna 
notranja masivna vrata, dimenzije 
200x85 L/D, prodam. Telefon 040 
548 133.

Žagan les kostanj ali hrast, dimen-
zije 160x260 mm, dolžine cca 2 m, 
15 kosov, kupim. Telefon 041 769 
650.

Krmni krompir ugodno prodam. 
Telefon 040 633 185.

Domač kaki, sorte vanilia, hachia, 
tipo, prodam. Možna dostava. Cena 
1,2 EUR/kg. Telefon 040 397 430.

STIKI
Ženitne ponudbe po vsej državi za 
neporočene ljudi z dobrimi, resnimi, 
iskrenimi nameni, predvsem zrelih, 
starejših generacij. Mlajše ženske 
vabimo, da spoznajo zanimive, 
raznovrstne moške od vsepovsod. 
Mnogim uspe, bodite med njimi. 
031 836 378, http://www.zau.si, 
Leopold Orešnik, s. p., Dolenja vas 
85, Prebold.
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MOJ  
MOJSTER

78
Ste obrtnik? Samostojni podjetnik? 

Imate manjše podjetje?
Predstavite informacije o storitvah in izdelkih

v rubriki MOJ MOJSTER!
Cena za predstavitev v dolžini 15 besed je  

7 EUR, z objavo logotipa 14 EUR  
(DDV ni vštet v ceno). Objava vsake  

nadaljnje besede stane 0,25 EUR. 
Zakup je za 10 objav. 

ROGAŠKE NOVICE 1147, 16. NOVEMBER 2018

ROLETE - SENČILA 
Ivan Povalej, s. p., Tuncovec 15, Rogaška Slatina
- izdelava, montaža in popravilo
- rolete alu in pvc, vsi modeli, rolo garažna vrata 55 
mm, 78 mm, žaluzije notranje in zunanje, zavese 
(lamelne, panelne, resaste), roloji (zatemnitveni in de-
korativni), komarniki (fiksni, drsni, rolo, vrata), pliseji, 
tende, PVC obloga.
Dodatne informacije: 03 819 15 70, 041 639 538, 
031 639 538, 
faks: 03 819 15 71, povalej.rolete@siol.net.

MONTAŽA GUM  
IN AVTOPRALNICA
Montaža gum in avtopralnica „Kmet“, Plevčak Zvon-
ko, s. p., 
Irje 36 a, Rogaška Slatina
NOVO v ponudbi! Kemično čiščenje na domu:
- antibakterijsko in protialergijsko čiščenje (odstranje-
vanje pršic, bakterij in raznih alergenov),
- odstranjevanje trdovratnih madežev z oblazinjenega 
pohištva in talnih oblog,
- kemično in globinsko čiščenje sedežnih garnitur in 
stolov,
- čiščenje in negovanje usnja.
Še vedno za vas opravijo pranje vozil, vulkanizerske 
storitve, popravijo in peskajo platišča, prodajajo nove 
in rabljene pnevmatike ter platišča. Dodatne infor-
macije: 
041 767 868, 041 604 939, 
03 819 24 60 ali  
www.kmet-rogaska.si

MIZARSTVO 
Žgajner Stanislav, s. p., Spodnje Sečovo 22 b, 3250 
Rogaška Slatina
- izdelava in montaža stavbnega in notranjega pohištva 
- izdelava vhodnih vrat, oken
- izdelava notranjih vrat s podboji, otroških sob, spalnic, 
kuhinj, stopnic, ograj, poslovnih prostorov. 
Dodatne informacije: 
03 819 28 80, 041 720 590, fax: 03 819 28 81, mizarstvo.
zgajner@gmail.com. 

SLIKO-PLESKARSTVOIN ČISTILNI SERVIS
Bojan Polajžer, s. p., Ceste 1, 3250 Rogaška Slatina
Ponuja: 
- slikopleskarske storitve vseh vrst,
- storitve čistilnega servisa.
Dodatne informacije po telefonu: 040 392 848.

KEMIČNA ČISTILNICA LORBER
Jurij Lorber, s. p. Ulica Mersijev 6,  
252 Rogatec, tel. številka: 03/582 72 56
Odpiralni čas: pon.–pet.: 6.00–15.00, sob.: 
7.00–12.00, ned. in prazniki: zaprto. Poslovna enota 
Mestinje, Mestinje 13 B,
3241 Podplat, tel.: 03/582 44 83
Odpiralni čas: pon., sre., pet.: 6.00–13.00, tor., čet.: 
10.00–17.00, sob.: 7.00–12.00, nedelje in prazniki: za-
prto

ODKUP HLODOVINE
JO-JO proizvodnja, trgovina in zastopanje 
d.o.o., 
Sela 13, 3254 Podčetrtek
Odkupujemo hlodovino vseh drevesnih vrst 
na kamionski cesti ali na panju.
Nudimo:
• strokoven in pošten pristop h klasificiranju 

hlodovine;
• odkup materiala za izdelavo biomase - lesnih 

sekancev
• korektno izmero
• dobro odkupno ceno;
• možnost hitrega in sigurnega plačila;
• odvoz z lastnim kamionom
• organiziramo posek in spravilo lesa.
Pokličite nas in se z našim strokovnim 
osebjem dogovorite za ogled in ponudbo 
odkupa vaše hlodovine.
Dodatne informacije: 031 610 954 ali jo-jo@
siol.net

IMD SISTEM D.O.O
Prvomajska ul.35, 3250 Rog. Slatina
SERVIS IN POPRAVILO VRTNEGA ORODJA
(Vrtni traktorji, kosilnice, prekopalniki, snežne rolbe)
SERVIS IN PORAVILO ELEKTRIČNEGA ROČ-
NEGA ORODJA
UREJANJE OKOLICE
Dodatne informacije na tel. št.: 051 309 845  in 040 
187 926
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Nagradna križanka1147
Nagradno geslo:______________________________
Ime in priimek:_______________________________
Naslov:_____________________________________
E-mail: _____________________________________

Recept tedna 1147

Kuhamo z Rogaškimi novicami

V nagradni križanki, katere pokrovitelj je Pivnica Lipnik Šmarje pri Jelšah, izpolnite nagra-
dno geslo, ga napišite na kupon, nalepite na dopisnico in pošljite na naslov: Rogaške novice, 
Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina, najkasneje do torka, 20. novembra. Rešitev križanke, 
objavljene v prejšnji številki, je Balkanski finger food pri Lipniku. Nagrajenka tega tedna 
je Sara Stojnšek, Žahenberc 46, Rogatec, ki ji Pivnica Lipnik Šmarje pri Jelšah, podarja 
nagrado. Dopis pošljemo po pošti.

Potrebujemo

Priprava

1. KORAK:

Krompir olupimo, operemo in narežemo 
na kose, ki jih skuhamo v osoljeni vodi. 
Kuhan krompir odcedimo, zabelimo z malo 
masla, začinimo s sveže mletim poprom ter 
pretlačimo. 

2. KORAK:

Čebulo drobno sesekljamo, slanino pa na-
režemo na koščke. Na malo olja prepraži-
mo slanino, čebulo in lovorjev list. Ko se 
čebula lepo rjavo obarva, ponev odstavimo 
in odstranimo lovorjev list. V ponev do-
damo pretlačen krompir in odcejeno kislo 
zelje. Dobro premešamo, da se sestavine 
lepo razporedijo. Če je potrebno, dodamo 
še malo soli. 

3. KORAK:

Delovno površino pomokamo in nanjo po-
ložimo kos odmrznjenega listnatega testa. 
Razvaljamo ga v pravokotnik 30 x 35 cm. 
Po testu razporedimo polovico nadeva, na-
to pa ga zvijemo v zavitek, ki ga previdno 
preložimo na pekač, obložen s peki papir-
jem. Postopek ponovimo z drugim kosom 
testa. 

4. KORAK:

Zavitka pred peko po vrhu premažemo z 
razžvrkljanim rumenjakom in po želji po-
trosimo s kuminovimi semeni. V na 200 
oC ogreti pečici pečemo 30 minut oziroma 
tako dolgo, da se lepo zlato rjavo zapeče. 

Zavitek iz 
kislega zelja in 
slanine
Sestavine za 6 oseb:
•	 500 g oz. 2 kosa listnatega testa 
•	 2 velika krompirja
•	 žlica masla
•	 2 žlici olja
•	 6 rezin pečene slanine 
•	 velika čebula
•	 2 lovorjeva lista
•	 2 skodelici kislega zelja, približno 500 g
•	 sol in poper
•	 1 rumenjak
•	 žlica kuminovih semen
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Na novinarski konferenci 
pred novo zimo je član vod-

stva podjetja VOC Celje 
Bogdan Kočevar dejal, da 
je bila zadnja zima z veliko 

snežnih padavin zanje dobra, 
»prejšnje tri pa skoraj za cr-

knit, oprostite izrazu«.

V predvolilnem času so seve-
da vsi dogodki dobrodošli za 
pojavljanje kandidatk in kan-
didatov za župansko funkcijo. 
Tako je bilo tudi nedavno na 
otvoritvi parkirišč v Donački 
Gori, ko je manjkal le en žu-
panski kandidat. Prevolška 

nismo opazili.

Dejstva, da so vladajoči 
bojda davek na nepremič-
nine pospravili v predal, so 
prav gotovo precej veseli v 

šmarski občini. Po simulaciji 
novega davka bi plačevali do-
bro polovico več kot doslej za 
uporabo stavbnega zemljišča.

Slovenski zvoki v novi pesmi 
pravijo, obrišiva prah za sabo. 
Ja, je fajn, če ni prahu – še po-

sebej, če si alergičen. 

Matic Vizjak je na prireditvi 
'Pozdrav vinu' to nedeljo v 

Šmarju svoje izdelke ponujal 
kar v kratkih rokavih. Ga je 
grelo toplo novembrsko son-
ce ali tudi njegovo čili vino?

Tisti, ki je na soočenju šmar-
skih županskih kandidatov, ki 
je bilo zelo dobro obiskano, 

pričakoval »mesarsko klanje«, 
ali vsaj »hud boj«, je ostal 

nepotešen. Kandidatka in kan-
didati so govorili v »zimskih« 

rokavicah.  

Pravijo, pojdite na volitve, 
če si želite sprememb. Mi 

dodajamo, pojdite v nedeljo 
na volišče tudi, če želite, da se 
nadaljujejo uspešne zgodbe. 

www.novice.si

00C /30C

PETEK SOBOTA NEDELJA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK

30C /70C 00C /50C -20C /60C -20C /30C -10C /20C

HOROSKOP

-20C /30C

No vi ce iz ha ja jo vsak pe tek. Prva šte vil ka Ro gaš kih no vic je izš la 14. de cem bra 1991. Iz da ja: Gora, 
d. o. o., Zdra vi liš ki trg 1, Ro gaš ka Sla ti na. Te le fon ured niš tva: 03 819 19 26. Te le faks ured niš tva: 
03 819 19 27. Elek tron ski na slov: tajnistvo@rogaskenovice.si www.novice.si

Od go vor ni ured nik:  Jo že Str ni ša, jozes@novice.si, 041 720 587
Do pi sni ki: Suzana Vahtarić, Milenka Blažević,  Andreja Kos, Nika Jančič,  
Ada Čakš, Nika Gradišek, Karmen Cvirn, Monika Šeligo.
Lektoriranje:   Anita Vilhar
Og la sno tr že nje:  Daniel Hribar, 040 597 737, daniel.hribar@rogaskenovice.si
Na roč niš ka raz mer ja:  Barbara Trunkl, 03 757 45 06

Natisnili smo 11000 izvodov. No vi ce je tokrat natisnilo Delo d.o.o. Na roč nina za ob dob je 
november-december 2018 (9 šte vilk) zna ša 15,30 EUR. Na roč niš ko raz mer je lah ko pre ki ne te le ob kon-
cu obra čun ske ga ob dob ja, od po ved pa mora biti spo ro če na pi sno. Ča so pis sodi med proi zvo de, za ka te re 
se obra ču na va 9,5-od stot ni da vek na do da no vred nost (vra ču nan v ceni). Šte vil ka TRR je 
TRR SI56 05100-8015266046
Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo vsak de lov nik od 7. do 15. ure.

Potrebujemo

OVEN (21.3.-21.4.)
Za nekaj se boste dokaj hitro 
odločili, potem pa še hitreje 
prešli k dejanjem in dosegli 
svoje brez težav. Le glede uče-
nja morda začnite znova, ob 
natančnem upoštevanju vseh 
podrobnosti.

BIK (22.4.-20.5.)
Dokaj močni boste, čeprav se 
morate odpraviti k uradnikom, 
kjer vam bodo razsvetlili nekaj 
nedavnih dogodkov. Vsak dan 
se nekaj učite, kar velja tudi na 
čustvenem področju. 

DVOJČKA (21.5.-21.6.)
Ob napornih nalogah ste priza-
devni. Ne glede na vse pa se 
tudi vam zgodi, da kaj pozabite. 
Izid ljubezenskega pogovora je 
negotov, saj pričakujete, da bo 
draga oseba brala med vrstica-
mi.

RAK (22.6.-22.7.)
Izkoristite svoje adute, saj je to 
zagotovo pravi trenutek, da po-
tujete in navezujete nove stike. 
Posebno zanimivo vam bo, ko 
boste slišali nekaj, kar ste mor-
da zanemarili ali pozabili.

LEV (23.7.-23.8.)
Ne glede na to, da si želite pri-
voščiti več, vsekakor še enkrat 
premislite, kam vodi tako 
nepremišljeno zapravljanje. V 
ljubezni sprejmite le resnico. 
Vse je boljše kot zavlačevanje.

DEVICA (24.8.-23.9.)
Uskladili boste svojo prirojeno 
igrivost z resnejšo delovno po-
nudbo. Marsikaj vam bo pisano 
na kožo, spremljajo vas pozi-
tivne okoliščine. Uspelo vam 
bo ujeti dve pomembni zadevi 
hkrati.

TEHTNICA (24.9.-23.10.)
Resnico najbolje poznate sami 
in sicer tudi tiste plati, ki vam 
morda niso preveč všeč. Poseb-
no v zasebnih odnosih. Preveč 
stroškov vam nikakor ne gre v 
prid.

ŠKORPIJON (24.10.-22.11.)
Morda vam primanjkuje časa 
za vse, vseeno pa imate še nekaj 
potrpežljivosti za vsaj par po-
membnih korakov. Tako doma 
kot v službi bo vsekakor več 
razumevanja.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Hrepenite po novostih, ki jih bo 
še več, kot ste upali. Najbolje 
se boste počutili v trenutku, ko 
boste obelodanili, kaj si želite. 
Tako si boste odlično postlali 
ter se pripravili na nadaljevanje.

KOZOROG (22.12.-20.1.)
Ostane še nekaj nerešenih vpra-
šanj, ki se bodo kopičila na vaši 
delovni mizi. Bodite pozorni 
na vse, če si ne želite nakopati 
novih nevšečnosti. V ljubezni 
se ne navezujte le na eno in isto 
idejo.

VODNAR (21.1.-19.2.)
Nikar ne ocenjujte in ne pre-
sojajte drugih le po svoji meri, 
podobi in pričakovanjih, saj so 
stvari povsem drugačne. Imate 
pa, k sreči, še dovolj časa, da 
zadeve obrnete na pravi način.

RIBI (20.2.-20.3.)
Pri delu se ozrite tudi na nekaj, 
kar je nedavno pustilo močan 
pečat. Zadeva se lahko kmalu 
ponovi. Le v ljubezni še tuhtate, 
zato draga oseba očitno še ne 
ve, na čem je. 
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Pa saj to sem jaz!

Dobro poglejte, mogoče ste na fotografi ji prav 
vi! Če se v krogcu prepoznate in se do torka, 
20. novembra, do 12. ure osebno oglasite 
v našem uredništvu, boste prejeli simbolič-
no nagrado. V 1146. številki se ni prepoznal 
nihče. 

FOTO TEDNA

Nekateri s harmoniko tekajo, drugi pečejo kostanj. Foto: Zlatka Polajžer

Zahvala Optike Oftalmos
Optika Oftalmos letos v no-

vembru praznuje že tretje leto 
uspešnega poslovanja! 

Cenjene stranke, radi bi se 
Vam zahvalili za zaupanje, ki 
ste nam ga izkazali - brez Vas 
nam ne bi uspelo!

Naša baza strank se vztrajno 
veča, kar kaže na to, da delamo 
dobro, se trudimo ugoditi že-
ljam vsake stranke in prisluhniti 
strankam s kakovostnim sveto-
vanjem ter hitro odzivnostjo.

Ne zavajamo strank s trditva-

mi, da smo vodilni na našem po-
dročju, temveč smo prepoznavni 
z vrednotami, ki Vam veliko po-
menijo: profesionalni pristop, 
konkurenčne cene, prvovrstna 
kvaliteta storitev in izdelkov 
(očal), široka ponudba ter viso-
ko izobražen kader. V zahvalo 
za izkazano zaupanje Vam v me-
secu novembru nudimo 20% po-
pust na vse korekcijske okvirje.

Veselimo se nadaljnjega so-
delovanja z Vami!

Ekipa Optike Oftalmos

Zanimiva 
najdba

Mladen Halužan iz Rogaške 
Slatine nam je poslal fotografijo 
zanimive najdbe – gobe poseb-
ne oblike. V šali je dejal, da je 
to verjetno zadnji letošnji ulov. 
Čestitke.

Razpoložena  
in prav nič diva

Fotografija te dni visi na di-
rektorjevih vratih pisarne v 
spomin na lep koncert. Helena 
Blagne, glasbena dama, je ned-
vomno pustila vtis tudi med 
zaposlenimi v knjižnici. Z vese-
ljem in brez vprašanj, kateri pro-
fil naj osonči, se je stisnila med 
dvema 'mačoma' po koncertu v 
Kulturnici in prijetno razpolože-
na razlagala, da ni nobena diva. 

Še ena drobtinica s koncerta: 
ob koncu koncerta je Jože Čakš 
stopil na oder, da bi se pevki po 
uri in pol trajajočem koncertu 
zahvalil. Občinstvo je nasmejal 
s takojšnjim opozorilom, da ni 
prišel na oder kot Nace Junkar, 
da bi s Heleno zapel 'Vrniva se 
na najino obalo'. V zameno za 
to je dobil nekaj verzov pesmi 
'Mačo, zgrabi za krtačo'.

Na fotografiji Jože Čakš, Helena Blagne in Borut Bevc. Foto: Knjižnica Šmarje

Mladen Halužan 
z zanimivo gobjo 

najdbo. 

Spoštovane bralke in bralci!
Morda želite tudi vi svojo največjo srečo in radost – rojstvo otroka – 
deliti z bralci Rogaških novic. Če je odgovor pritrdilen, nam na e-naslov: 
jozes@novice.si pošljite fotografijo dojenčka in staršev ter pripišite, 
kako je ime naraščaju in staršem ter od kod prihajate. 
Poslano bomo z veseljem objavili!
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